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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain 
muuttamisesta 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Tieliikennelakiin ehdotetaan lisättäväksi 

uusi luku tieliikenteen älykkäiden liikenne-
järjestelmien käyttöönotosta. Ehdotetulla 
muutoksella pantaisiin täytäntöön tieliiken-
teen älykkäiden liikennejärjestelmien käyt-
töönoton sekä tieliikenteen ja muiden liiken-

nemuotojen rajapintojen puitteista annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii-
vi. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mah-
dollisimman pian. 

 
 

 
 

PERUSTELUT 

 
 
1   Nykyt i la   

1.1 Yleistä 

Älykkäät liikennejärjestelmät (ITS-
järjestelmät) ovat sovelluksia, joilla pyritään 
tarjoamaan eri liikennemuotoja ja liikenteen 
hallintaa koskevia innovatiivisia palveluita 
liikenteen käyttäjille. ITS-järjestelmissä käy-
tetään televiestintää, elektroniikkaa ja tieto-
tekniikkaa yhdessä liikennetekniikan kanssa 
liikennejärjestelmien suunnitteluun, toteut-
tamiseen, käyttöön, ylläpitoon ja hallintaan. 

Tyypillisiä tieliikenteen älykkäitä liikenne-
järjestelmiä ovat tienkäyttäjille ja matkusta-
jille tarjottavat erilaiset tietopalvelut liiken-
teen häiriöistä, ruuhkista, kelistä ja säästä, 
joukkoliikenteen aikataulu- ja reittitiedoista 
tai sähköiset maksujärjestelmät, kuten jouk-
koliikenteen matkakorttijärjestelmät sekä 
sähköiset tie- ja ruuhkamaksujärjestelmät.  

Suomessa ei ole tieliikenteen ITS-
järjestelmiä koskevaa lainsäädäntöä. Älylii-
kennettä on kuitenkin muilla keinoin kehitet-
ty viime vuosina. Liikenne- ja viestintäminis-

teriö laati vuonna 2009 yhteistyössä muiden 
julkisen sektorin toimijoiden ja elinkei-
noelämän kanssa kansallisen älykkään liiken-
teen strategian. Valtioneuvosto hyväksyi 
strategiasta 15 päivänä huhtikuuta 2010 peri-
aatepäätöksen. Strategiassa määritellään äly-
liikenteen kehittämisen periaatteet, päämää-
rät, painopistealueet ja kärkihankkeet. Strate-
gia sisältää myös toimintaohjelman, jonka 
avulla strategian tavoitteet pyritään saavut-
tamaan.  
 
1.2 EU:n lainsäädäntö 

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 
7 päivänä heinäkuuta 2010 tieliikenteen 
älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöön-
oton sekä tieliikenteen ja muiden liikenne-
muotojen rajapintojen puitteista direktiivin 
2010/40/EU (jäljempänä ITS-direktiivi).  

Direktiivillä perustetaan puitteet älykkäi-
den liikennejärjestelmien (ITS) koordinoidun 
ja johdonmukaisen käyttöönoton ja käytön 
tukemiseksi unionissa, erityisesti jäsenvalti-
oiden rajojen yli. Direktiiviä sovelletaan 
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kaikkiin tieliikennealan älykkäisiin liikenne-
järjestelmiin sekä tieliikenteen ja muiden lii-
kennemuotojen välisiin rajapintoihin. Direk-
tiivi ei kuitenkaan kata kansallista turvalli-
suutta koskevia tai maanpuolustuksen kan-
nalta tarpeellisia asioita. 

Direktiivin 2 artiklassa määritellään ensisi-
jaiset alat, joilla aletaan laatia määrityksiä ja 
standardeja, jotka ovat tarpeen ITS-
järjestelmien käyttöönoton ja operatiivisen 
käytön yhteensopivuuden, yhteentoimivuu-
den ja jatkuvuuden varmistamiseksi. Ensisi-
jaiset toimet näillä aloilla määritellään 3 ar-
tiklassa, ja niitä on kuvattu tarkemmin direk-
tiivin I liitteessä. 

Direktiivin 5 artiklan mukaan jäsenvaltioi-
den on toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että annettuja määrityk-
siä sovelletaan direktiivin liitteessä II vahvis-
tettuja yleisiä periaatteita noudattaen silloin, 
kun ITS-sovelluksia ja ITS-palveluita otetaan 
käyttöön. Tämä ei rajoita jäsenvaltioiden oi-
keutta päättää itse sovellusten ja palveluiden 
käyttöönotosta alueellaan. Määritykset eivät 
tule velvoittamaan käyttöönottoon, vaan ai-
noastaan määrittelevät kriteerit niille sovel-
luksille ja palveluille, jotka kansallisesti pää-
tetään ottaa käyttöön. 

Komissio antaa määritykset direktiivin 6 
artiklan nojalla. Määritykset annetaan Eu-
roopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuk-
sen (SEUT) 290 artiklan nojalla delegoituina 
säädöksinä. 

Määritykset sisältävät alasta riippuen mää-
räyksiä seuraavista asioista: 

a) toiminnalliset määräykset, jotka kuvaa-
vat eri sidosryhmien asemaa ja niiden välistä 
tietovirtaa; 

b) tekniset määräykset, jotka tarjoavat tek-
niset keinot toiminnallisten määräysten nou-
dattamiseksi; 

c) organisatoriset määräykset, jotka kuvaa-
vat menettelyjä koskevia eri sidosryhmille 
asetettuja velvoitteita; 

d) palveluja koskevat määräykset, jotka 
kuvaavat ITS-sovellusten ja -palvelujen eri 
palvelutasot ja niiden sisällön. 

ITS-direktiivin liitteessä II on lueteltu seu-
raavat periaatteet, joihin ITS-sovellusten ja 
-palvelujen valinnan ja käyttöönoton, komis-
sion antamien määritysten sekä komission 8 

artiklan nojalla standardointielimille antami-
en toimeksiantojen on perustuttava:  

a) tuloksellisuus; 
b) kustannustehokkuus; 
c) oikeasuhtaisuus: 
d) palveluiden jatkuvuus koko unionissa; 
e) eri järjestelmien yhteentoimivuus; 
f) yhteensopivuus aiempien järjestelmien 

kanssa; 
g) yhteensopivuus kansallisten infrastruk-

tuurien ja liikenneverkko-ominaisuuksien 
kanssa ottaen huomioon kansalliset erot; 

h) tienkäyttäjien tasapuolinen pääsy ITS-
sovelluksiin ja -palveluihin; 

i) kehittyneisyyden tukeminen; 
j) laadukkaisiin aika- ja paikannustietoihin 

pyrkiminen; 
k) intermodaalisuuden eli eri liikennemuo-

tojen välisen koordinoinnin helpottaminen; 
sekä 

l) johdonmukaisuus unionin muiden ITS-
järjestelmien kannalta merkityksellisten 
sääntöjen, politiikkojen ja toimien kanssa. 
 
2   Ehdotetut  muutokset  

Tieliikennelakiin ehdotetaan lisättäväksi 
uusi 1 a luku ITS-direktiivin täytäntöönpa-
nemiseksi. Luku sisältäisi pykälän älykkäitä 
liikennejärjestelmiä koskevista keskeisistä 
määritelmistä ja pykälän ITS-järjestelmien 
käyttöönotossa sovellettavista periaatteista. 

Tieliikennelain uusi 5 a § sisältäisi keskei-
simmät älykkäisiin liikennejärjestelmiin liit-
tyvät määritelmät. Pykälässä määriteltäisiin 
ITS-direktiivin lisäksi se, mitä tarkoitetaan 
älykkäillä liikennejärjestelmillä, ITS-
sovelluksella, ITS-palvelulla, palvelujen jat-
kuvuudella, tie-, liikenne- ja matkatiedolla 
sekä liikennemuotojen rajapinnoilla. Määri-
telmät vastaavat sisällöllisesti ITS-direktiivin 
4 artiklan määritelmiä. Mainitun artiklan tek-
nisempiä määritelmiä, joilla ei ole liityntää 
tieliikennelain uuden 5 b §:n ITS-
järjestelmien käyttöönoton periaatteita kos-
keviin säännöksiin, ei ole sisällytetty pykä-
lään. Nämä määritelmät voidaan tarvittaessa 
sisällyttää valtioneuvoston asetukseen sa-
massa yhteydessä kun mahdollisista komissi-
on määritysten edellyttämistä täytäntöön-
panotoimista säädetään. 
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Lain uuden 5 b §:n 1 momentin mukaan 
ITS-sovellusten ja -palveluiden käyttöön-
otossa tieliikenteessä sekä tieliikenteen ja 
muiden liikennemuotojen rajapinnoilla Eu-
roopan komission ITS-direktiivin 6 artiklan 
nojalla antamia ensisijaisia toimia koskevia 
määrityksiä sovellettaessa noudatetaan direk-
tiivin liitteessä II vahvistettuja periaatteita. 
Komission määrityksiä ja II liitteen periaat-
teita on kuvattu esityksen edeltävässä jaksos-
sa 1.2.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin valtuu-
tuksesta antaa tarvittaessa valtioneuvoston 
asetuksella tarkempia säännöksiä 1 momen-
tissa mainittujen komission määritysten täy-
täntöönpanosta direktiivin 2 artiklassa maini-
tuilla ensisijaisilla aloilla. Momentissa luetel-
taisiin kyseiset ensisijaiset alat, jotka ovat: 

1) tie-, liikenne- ja matkatiedon optimaali-
nen käyttö; 

2) liikenteen ja rahtitoimintojen hallintaan 
liittyvien ITS-palvelujen jatkuvuus; 

3) tieliikenteen turvallisuuteen ja turvaami-
seen liittyvät ITS-sovellukset; ja 

4) ajoneuvon yhdistäminen liikenneinfra-
struktuuriin. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin siitä, 
ettei lain uusi 1 a luku koske sellaisten ITS-
sovellusten ja palveluiden käyttöönottoa, jot-
ka ovat tarpeellisia kansallisen turvallisuuden 
tai maanpuolustuksen kannalta. Tämä vastaa 
ITS-direktiivin 1 artiklan 3 kohdassa olevaa 
soveltamisalan rajausta. 

Lain 5 b §:llä pantaisiin täytäntöön ITS-
direktiivin 5 artiklan 1 kohta, jonka mukaan 
jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että komission hyväk-
symiä määrityksiä sovelletaan liitteessä II 
vahvistettuja periaatteita noudattaen ITS-
sovelluksiin ja -palveluihin, kun nämä ote-
taan käyttöön. Komissio tulee hyväksymään 
kyseiset määritykset asetuksina, jotka ovat 
jäsenvaltioissa suoraan sovellettavia. Valtio-
neuvoston asetuksenantovaltuudesta säätä-
minen on kuitenkin tarpeen siksi, että komis-
sion asetukset tulevat todennäköisesti edel-
lyttämään myös kansallisia täytäntöönpano-
toimia. 

ITS-direktiivin täytäntöönpano ei muilta 
osin edellytä kansallista lainsäädäntöä. Di-
rektiivin 1 artikla koskee direktiivin kohdetta 
ja soveltamisalaa ja vastaa ehdotetun 5 b §:n 

1 ja 3 momentissa määriteltyä sovelta-
misalaa. Direktiivin 2 ja 3 artiklassa määri-
tellään ensisijaiset alat ja toimet ja 4 artikla 
sisältää direktiivin määritelmät. Direktiivin 5 
artiklan 2 kohdan asettama yhteistyövelvoite 
ensisijaisilla aloilla siinä määrin, kuin komis-
sio ei ole vielä hyväksynyt määrityksiä, ei 
edellytä lainsäädäntötoimia. Direktiivin 6−9 
artiklassa säädetään niistä toimenpiteistä, joi-
ta komissio tekee sille delegoidun toimival-
lan nojalla.  

Direktiivin 10 artikla koskee tietosuojaa, 
tietoturvallisuutta ja tietojen uudelleenkäyt-
töä. Siinä edellytetään noudettavaksi yksilöi-
den suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta an-
nettua Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviä 95/46/EY sekä henkilötietojen kä-
sittelystä ja yksityisyyden suojasta televies-
tinnän alalla annettua Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiiviä 2002/58/EY.  

Direktiivi 95/46/EY on Suomessa pantu 
täytäntöön henkilötietolailla (523/1999) ja 
siihen myöhemmin tehdyillä muutoksilla se-
kä viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetun lain (621/1999) 16 §:n 3 momentin 
muuttamisella. Direktiiviä täytäntöönpanevia 
säännöksiä sisältyy myös tietosuojalautakun-
nasta ja tietosuojavaltuutetusta annettuun la-
kiin (389/1994) ja asetukseen (432/1994) se-
kä rikoslakiin (39/1889). Direktiivi 
2002/58/EY on pantu täytäntöön sähköisen 
viestinnän tietosuojalailla (516/2004). Henki-
lötietolaki ja sähköisen viestinnän tietosuoja-
laki vastaavat myös direktiivin 10 artiklan 2 
ja 3 kohdassa säädettyjä velvoitteita henkilö-
tietojen käsittelystä. 

Direktiivin 10 artiklan 5 kohdassa sääde-
tään julkisen sektorin hallussa olevien tieto-
jen uudelleenkäytöstä annetun Euroopan par-
lamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/98/EY soveltamisesta. Suomen lainsää-
däntö vastaa direktiivissä asetettuja velvoit-
teita. Direktiivin velvoitteita vastaavat sään-
nökset sisältyvät viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annettuun lakiin (621/1999), 
hallintolakiin (434/2003), valtion maksupe-
rustelakiin (150/1992) ja henkilötietolakiin. 
Tiedon saannista säädetään myös eräissä eri-
tyislaeissa.  

Direktiivin 11 artiklassa edellytetään jä-
senvaltioiden varmistavan, että vastuukysy-
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mykset, jotka koskevat ITS-sovellusten ja 
-palvelujen käyttöönottoa, käsitellään unio-
nin oikeuden, mukaan lukien erityisesti tuo-
tevastuuta koskevien jäsenvaltioiden lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten lähen-
tämisestä annettu neuvoston direktiivi 
85/374/ETY, ja asiaankuuluvan kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti. Kyseinen direktii-
vi on pantu täytäntöön Suomessa tuotevas-
tuulailla (694/1990).  

Direktiivin 12–14 artiklassa säädetään siir-
retyn säädösvallan käyttöön liittyvistä menet-
telyistä. Direktiivin 15 ja 16 artiklassa sääde-
tään Euroopan ITS-komiteasta ja neuvoa-
antavasta ITS-ryhmästä. Jäsenmaiden rapor-
tointi- ja täytäntöönpanovelvoitteista sääde-
tään 17 ja 18 artiklasta, joten nämä artiklat 
eivät myöskään edellytä lainsäädäntötoimen-
piteitä. 

 
3  Esityksen vaikutukset  

Ehdotetuilla muutoksilla ei ole välittömiä 
taloudellisia tai muita vaikutuksia, sillä ITS-
direktiivi luo vasta puitteet ITS-järjestelmien 
käyttöönotolle. Muutoksilla pyritään lähinnä 
varmistamaan se, että komission hyväksymi-
en määritysten edellyttämät täytäntöönpano-
toimet voidaan tehdä viivytyksettä. 

ITS-direktiivillä luodaan puitteet sille, että 
ITS-sovellukset ja -palvelut otetaan koor-
dinoidusti käyttöön EU:n alueella. Tavoittee-
na on varmistaa laadukkaan tieliikennetiedon 
saatavuus käyttäjille ja palveluntarjoajille se-
kä tiedon siirto jäsenmaiden välillä. Tielii-
kenteen lisääntyminen on ruuhkauttanut tie-
liikennejärjestelmää, mikä on puolestaan li-
sännyt muun muassa energiakulutusta ja ym-
päristöongelmia. ITS-järjestelmien tehok-
kaammalla ja rajat ylittävällä käytöllä pyri-
tään ohjaamaan liikkumista kokonaisuuden 
kannalta edullisimmalla tavalla. 

 
4  Asian valmiste lu  

Esitys on valmisteltu liikenne- ja viestin-
täministeriössä virkatyönä. Esityksestä on 
pyydetty lausunnot oikeusministeriöltä, työ- 
ja elinkeinoministeriöltä, valtiovarainminis-
teriöltä, ITS Finland ry:ltä, Helsingin kau-
pungilta, Helsingin seudun liikennekuntayh-
tymältä, Tampereen kaupungilta, Ilmatieteen 

laitokselta, Liikennevirastolta, Liikenteen 
turvallisuusvirastolta, Linja-autoliitto ry:ltä, 
Logistiikkayritysten liitto ry:ltä, Suomen 
Kuljetus ja logistiikka SKAL ry:ltä, Suomen 
Taksiliitto ry:ltä ja tietosuojavaltuutetulta. 

Lausunnon antaneet tahot joko puolsivat 
esitystä tai totesivat, ettei niillä ole huo-
mautettavaa. Liikennevirasto, Liikenteen tur-
vallisuusvirasto ja tietosuojavaltuutettu esit-
tivät joitain tarkennuksia, jotka on esitykses-
sä huomioitu. Tietosuojavaltuutetun lausun-
nossa huomautetaan, että jos Euroopan ko-
mission antamat määritykset edellyttävät to-
siasiallisesti henkilötietojen käsittelyä, tälle 
tulee löytyä peruste laintasoisesta säännök-
sestä. Tämä huomioidaan täytäntöönpano-
työssä. Kuten lausunnossa todetaan, lähtö-
kohtana on tietosuojalain soveltaminen yleis-
lakina ITS-sovellusten ja -palveluiden käyt-
töönoton yhteydessä. 

 
5  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mah-
dollisimman pian, sillä direktiivin täytän-
töönpanon määräaika päättyi jo 27 päivänä 
helmikuuta 2012. Direktiivin ei alunperin 
katsottu edellyttävän kansallisia täytäntöön-
panotoimenpiteitä. Komissio lähetti Suomel-
le 22 päivänä maaliskuuta 2012 virallisen 
huomautuksen, jossa se katsoi Suomen lai-
minlyöneen direktiivin täytäntöönpanon. 
Suomi vastasi komission viralliseen huomau-
tukseen 18 päivänä toukokuuta 2012, ettei 
kansalliseen lainsäädäntöön ole tehty muu-
toksia, sillä direktiivin sisältö ei Suomessa 
kuulu lainsäädännön alaan. Komissio ilmoitti 
1 päivänä lokakuuta 2012 Suomelle annetus-
sa perustellussa lausunnossaan olevansa eri 
mieltä täytäntöönpanotoimenpiteiden tar-
peesta ja kehotti Suomea kahden kuukauden 
kuluessa toteuttamaan tarvittavat toimenpi-
teet direktiivin saattamiseksi osaksi kansallis-
ta lainsäädäntöä. 

Unionin tuomioistuin voi Euroopan 
unionista toiminnasta tehdyn sopimuksen 
260 artiklan 3 kohdan nojalla määrätä Suo-
melle taloudellisia seuraamuksia, mikäli 
Suomi ei ole komission perusteltuun lausun-
toon vastaamiselle asetetun määräajan päät-
tyessä saattanut voimaan direktiivin edellyt-
tämiä täytäntöönpanotoimenpiteitä ja mikäli 
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komissio tämän jälkeen päättää saattaa asian 
unionin tuomioistuimen ratkaistavaksi Eu-
roopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuk-
sen 258 artiklan mukaisesti.  

 
6  Suhde perustuslaki in ja  säätä-

misjärjestys  

Valtioneuvosto voi perustuslain 80 §:n 1 
momentin nojalla antaa asetuksia laissa sää-
detyn valtuuden nojalla. Kyseisen säännök-
sen mukaan lailla on kuitenkin säädettävä 
yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perus-
teista sekä asioista, jotka perustuslain mu-
kaan muuten kuuluvat lain alaan.  

Perustuslakivaliokunnan käytännön (PeVL 
56/2002 vp, PeVL 1/2004 vp, PeVL 25/2005 
vp) mukaan valtuutuksen säätämiseen laissa 
kohdistuu vaatimuksia sääntelyn täsmälli-
syydestä ja tarkkarajaisuudesta. Laista tulee 
käydä selvästi ilmi, mistä on tarkoitus säätää 
asetuksella. EU-lainsäädännön täytäntöönpa-
non yhteydessä perustuslakivaliokunta on to-
dennut, että lakiehdotuksen säännökset yh-
dessä kyseistä alaa koskevan verraten yksi-

tyiskohtaisen EU-lainsäädännön kanssa voi-
vat muodostaa sen kokonaisuuden, josta 
”tarkempia” säännöksiä voidaan antaa (PeVL 
4/2005 vp, PeVL 25/2005 vp ja PeVL 
37/2005 vp). 

Lakiehdotuksen 5 b §:n 2 momenttiin sisäl-
tyy asetuksenantovaltuus. Valtuutus koskisi 
ja olisi rajattu Euroopan komission ITS-
järjestelmien käyttöönotosta antamien pykä-
län 1 momentissa mainittujen määritysten 
täytäntöönpanoon. Komission määritysten 
soveltamisessa tulisi pykälän 1 momentin 
mukaisesti noudattaa direktiivin liitteessä II 
vahvistettuja periaatteita. Valtuussäännök-
sessä on myös määritelty ne neljä alaa, joilla 
tarkempaa sääntelyä voidaan antaa. Ehdotet-
tua valtuutussäännöstä on pidettävä perustus-
lain 80 §:n 1 momentissa edellytetyllä tavalla 
riittävän tarkkarajaisena. 

Edellä kerrotuilla perusteilla katsotaan, että 
lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä. 

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

 
 
 

 

Laki 

tieliikennelain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään tieliikennelakiin (267/1981) uusi 1 a luku seuraavasti: 
 
 

1 a luku 

Tieliikenteen älykkäiden liikennejärjes-
telmien käyttöönotto tieliikenteessä sekä 
tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen 

rajapinnoilla 

 
5 a § 

Määritelmiä 

Tässä luvussa tarkoitetaan: 
1) ITS-direktiivillä tieliikenteen älykkäiden 

liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tie-
liikenteen ja muiden liikennemuotojen raja-
pintojen puitteista annettua Euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiiviä 2010/40/EU;  

2) älykkäillä liikennejärjestelmillä ja ITS-
järjestelmillä järjestelmiä, joissa sovelletaan 
tieto- ja viestintäteknologiaa tieliikenteen 
alalla, liikenteen hallinnassa ja liikkuvuuden 
hallinnassa sekä tieliikenteen ja muiden lii-
kennemuotojen rajapinnoilla; 

3) ITS-sovelluksella toiminnallista välinet-
tä, jolla ITS-järjestelmää käytetään; 

4) ITS-palvelulla ITS-sovelluksen tarjoa-
mista käyttäjälle erikseen määritellyissä or-
ganisatorisissa ja toiminnallisissa puitteissa; 

5) palvelujen jatkuvuudella mahdollisuutta 
varmistaa saumattomat palvelut liikennever-
koissa koko Euroopan unionissa; 

6) tietiedolla tietoa maanteiden infrastruk-
tuurin ominaisuuksista; 

7) liikennetiedolla tilastollista ja ajantasais-
ta tietoa tieliikenteen ominaisuuksista;  

8) matkatiedolla liikenteeseen liittyvää tie-
toa, kuten reittejä, aikatauluja ja hintoja, jota 
tarvitaan eri liikennemuotoja koskevien tieto-
jen tarjoamiseksi ennen matkaa ja sen aikana; 

9) rajapinnalla järjestelmien välistä mene-
telmäkokonaisuutta, jonka avulla ne voivat 
liittyä toisiinsa ja olla keskenään vuorovaiku-
tuksessa. 

 
5 b § 

ITS-järjestelmien käyttöönotossa sovelletta-
vat periaatteet 

ITS-sovellusten ja -palveluiden käyttöön-
otossa tieliikenteessä sekä tieliikenteen ja 
muiden liikennemuotojen rajapinnoilla Eu-
roopan komission ITS-direktiivin 6 artiklan 
nojalla antamia ensisijaisia toimia koskevia 
määrityksiä sovellettaessa noudatetaan direk-
tiivin liitteessä II vahvistettuja periaatteita. 

Tarkempia säännöksiä 1 momentissa tar-
koitettujen Euroopan komission hyväksymi-
en määritysten täytäntöönpanosta annetaan 
tarvittaessa valtioneuvoston asetuksella di-
rektiivin 2 artiklassa määritellyillä seuraavil-
la ensisijaisilla aloilla: 

1) tie-, liikenne- ja matkatiedon optimaali-
nen käyttö; 

2) liikenteen ja rahtitoimintojen hallintaan 
liittyvien ITS-palvelujen jatkuvuus; 

3) tieliikenteen turvallisuuteen ja turvaami-
seen liittyvät ITS-sovellukset;  
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4) ajoneuvon yhdistäminen liikenneinfra-
struktuuriin. 

Se, mitä tässä luvussa säädetään, ei koske 
sellaisten ITS-sovellusten ja -palveluiden 
käyttöönottoa, jotka ovat tarpeellisia kansal-

lisen turvallisuuden tai maanpuolustuksen 
kannalta. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta 
20  . 

 
————— 

 
 

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2012 

 
Pääministeri 

JYRKI KATAINEN 

 
 

Liikenneministeri Merja Kyllönen 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


