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rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2012

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 otsikko ja 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
siirtyy 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 rau-
tatieyrityksen henkilöstöön.

3 §

Määritelmiä

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) rautatiejärjestelmällä rataverkkoa, rata-

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

2) rataverkolla Liikenneviraston hallinnoi-
maa valtion rataverkkoa ja lain soveltamis-
alan piiriin kuuluvaa 4 kohdassa tarkoitettua
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 päätoi-
menaan liikennöintiä harjoittavan yrityksen
tai yhteisön liikennöintiä ja rataverkon halti-
jan 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 rautatieyri-
tystä, rataverkon haltijaa, museoliikennettä
harjoittavaa yritystä tai yhteisöä, radan kun-
nossapitoa harjoittavaa yritystä ja muuna
kuin päätoimenaan 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:

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 rautatieyh-

dysliikenteessä Suomen valtion raja-alueella
ja rautatieraja-asemilla liikenneturvallisuus-
tehtäviä hoitavan Ruotsiin sijoittuneen rauta-
tieliikenteen 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 saakka,
kun lupakirjan haltija täyttää 68 vuotta, jos
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sen haltija osallistuu kertauskoulutukseen ja
hoitaa tehtäväkohtaisen pätevyytensä mukai-
sia 5 §:ssä tarkoitettuja tehtäväkokonaisuuk-
sia yhteensä vähintään 100 tuntia kunakin
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 suoritet-
tava 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 hal-
tija 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 jäljen-
nös.
— — — — — — — — — — — — —

Toiminnanharjoittajan päätökseen, jolla
hakemus lisätodistuksen saamiseksi on hy-
lätty tai lisätodistus on peruutettu, voidaan
hakea oikaisua Liikenteen turvallisuusviras-
tolta 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 ylläpitä-
minen. Lisäksi toiminnanharjoittajan on jär-
jestettävä lisätodistuksen saaneelle kuljetta-
jalle lisätodistuksen voimassa pitämiseksi
12 §:n 3 momentin mukaisia kokeita tai oh-
jattava kuljettaja tämän pykälän 2 momen-
tissa tarkoitetun muun kokeita järjestävän toi-
mijan koetilaisuuksiin.

Kokeita voi järjestää toiminnanharjoittajan
lisäksi 23 §:ssä tarkoitettu oppilaitos ja Lii-
kenteen turvallisuusviraston tehtävään hyväk-
symä rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuu-
teen perehtynyt henkilö. Toiminnanharjoit-
taja voi tehdä yhteistyötä 23 §:ssä tarkoitetun
oppilaitoksen kanssa tämän pykälän 1 mo-
mentissa tarkoitetun koulutusmenettelyn jär-
jestämisessä.

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

1) kuljettajan kulloiseenkin toimenkuvaan
kuuluvan lisätodistuksessa määritellyn liikku-
van kaluston kuljettamisen tuntemusta kos-
keva 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 12 a §:n 3 momentissa
säädetyn vuoksi, hänen on suoritettava hy-
väksytysti 12 a §:ssä tarkoitetut kokeet voi-
dakseen jälleen toimia liikkuvan kaluston
kuljettajan tehtävässä.
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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
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,
että 32 §:n 1 momentissa tarkoitettu psyko-
logi tekee liikenneturvallisuustehtävässä
aloittavalle psykologisen henkilöarvioinnin
sen varmistamiseksi, että tällä on riittävät
psykologiset valmiudet ja soveltuvuus tehtä-
vään. Arviointia ei kuitenkaan tehdä ratatyön
liikenneturvallisuudesta vastaavalle.

Psykologinen henkilöarviointi on tehtävä
aina myös, jos 31 §:n 1 momentissa tarkoite-

tun työterveyshuollon ammattihenkilön ar-
vion perusteella on syytä epäillä, että liiken-
neturvallisuus vaarantuu, koska liikennetur-
vallisuustehtävässä toimivalla ei enää ole
psykologisia valmiuksia tehtäviensä hoitami-
seksi.

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. Op-
pilaitos voidaan hyväksyä antamaan yhden
tai useamman koulutusohjelman mukaista
koulutusta. Jos oppilaitos kuuluu toiminnan-
harjoittajan organisaatioon, toiminnanharjoit-
taja vastaa, että oppilaitos täyttää laissa sää-
detyt vaatimukset.

Jos oppilaitoksen antaman koulutuksen
laajuus muuttuu oleellisesti, sen on pyydet-
tävä Liikenteen turvallisuusvirastolta uutta
hyväksyntää. Liikenteen turvallisuusvirasto
voi tarkistaa oppilaitoksen hyväksynnän, jos
liikenneturvallisuustehtäviä hoitavien kelpoi-
suusvaatimuksia tai oppilaitoksen hyväksy-
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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-
lytyksin siitä riippumatta, kouluttaako oppi-
laitos toiminnanharjoittajan omaa henkilöstöä
vai muita koulutusta tarvitsevia henkilöitä.
Oppilaitoksen on huolehdittava siitä, että sillä
on käytettävissään koulutuksen järjestämistä
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
järjestäminen

Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy
oppilaitoksen hakemuksesta liikenneturvalli-
suustehtävien tehtäväkohtaiset koulutusohjel-
mat. Koulutusohjelmaan on sisällytettävä
opetusta ainakin rautatiejärjestelmän perus-
tiedoista, tehtävissä sovellettavista säännök-
sistä ja määräyksistä sekä työnopastusta kou-
lutusohjelman mukaisissa tehtävissä. Oppilai-
tos vastaa, että koulutus annetaan koulutus-
ohjelman mukaisesti ja että se on asianmu-
kaista.

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 hyväksy-
mässään koulutusohjelmassa Liikenteen tur-
vallisuusviraston on varattava oppilaitokselle
tilaisuus 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 sellaisille
yhtiöille tai muille yhteisöille, joiden tarkoi-
tuksena on aloittaa rautatieliikenteen harjoit-
taminen, jos työnopastukselle ei ole muutoin
toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja. Velvolli-
suus tarjota työnopastusta voidaan määrätä,
jos rautatieyritys harjoittaa vastaavanlaista
liikennöintiä kuin työnopastusta pyytävä yh-
tiö tai muu yhteisö aikoo harjoittaa.

Määrätessään rautatieyrityksen tarjoamaan
työnopastusta viraston on otettava huomioon,
että rautatieyrityksellä on riittävät toiminta-
edellytykset tehtävää varten ja ettei työnopas-
tus kohtuuttomasti rajoita rautatieyrityksen
omaa työnopastusta.

Työnopastusta tarjoava rautatieyritys päät-
tää työnopastuksen käytännön järjestelyistä
yhdessä oppilaitoksen kanssa. Sille on suori-
tettava työnopastuksesta kohtuullinen kor-
vaus ottaen huomioon opastuksesta aiheutu-
neet kustannukset ja kohtuullinen tuotto.
Korvauksesta vastaa työnopastusta pyytävä
yhtiö tai yhteisö. Korvauksen on oltava tasa-
puolinen kaikille tässä momentissa tarkoite-
tuille työnopastusta saaville yhtiöille ja
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muille yhteisöille. Työnopastusta tarjoava
rautatieyritys voi vaatia palvelua pyytävältä
yhtiöltä tai yhteisöltä ennakkomaksun työno-
pastuksesta tai vakuuden maksun suorittami-
sesta.

27 §

Liikkuvan kaluston kuljettajan tutkinnon
vastaanottajan 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 liikkuvan
kaluston kuljettajan koulutukseen liittyvät lu-
pakirjaan ja lisätodistukseen oikeuttavat tut-
kinnot. Tutkinnon vastaanottajan on hyväk-
symisen yhteydessä annettava tätä koskeva
vakuutus.

Tutkinnon vastaanottajilta edellytettävistä
tiedoista, taidoista, alan tuntemuksesta ja pä-
tevyyden ylläpitämisestä sekä tutkinnon vas-
taanottajien luetteloinnista ja vastaanotto-oi-
keuden voimassaolosta voidaan säätää valtio-
neuvoston 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 peruut-

taa toistaiseksi tai määräajaksi 27 §:n 1 mo-

mentissa tarkoitetun tutkintojen vastaanotta-
jan hyväksynnän, jos tutkinnon vastaanottaja
ei enää täytä hyväksymisen edellytyksiä
taikka toimii vakavasti vastoin hänelle asetet-
tuja ehtoja tai säädettyjä tai määrättyjä vel-
vollisuuksia eikä tutkinnon vastaanottaja ole
kehotuksesta 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 asi-
antuntijalääkärin 19 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettuja tehtäviä hoitavien terveydentilan ja lii-
kennekelpoisuuden arviointia varten. Lääkä-
riltä 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
ammattihenkilö

Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy
hakemuksesta enintään viideksi vuodeksi
työterveyshuoltolaissa tarkoitetun työterveys-
huollon ammattihenkilön tämän lain 19 §:n 1
momentissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavien
henkilöiden terveystarkastusten tekemistä
varten. Ammattihenkilöltä vaaditaan, että:
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1) hän on terveydenhuollon ammattihenki-
löistä annetun lain mukaisesti laillistettu am-
mattihenkilö;

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 täy-
dennyskoulutukseen.

Liikenteen turvallisuusviraston hyväksyntä
pysyy voimassa edellyttäen, että työterveys-
huollon ammattihenkilö osallistuu säännölli-
sesti 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
hakemuksesta enintään viideksi vuodeksi
rautatieliikenteen asiantuntijapsykologin,
jolla on oikeus tehdä liikenneturvallisuusteh-
tävissä toimivien psykologinen henkilöarvi-
ointi.

Rautatieliikenteen asiantuntijapsykologilta
vaaditaan, että:

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

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 täy-
dennyskoulutukseen.
— — — — — — — — — — — — —

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 tehtä-
viä;

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

4) Liikenteen turvallisuusvirastolle tehdyn
ilmoituksen mukaan henkilö ei enää toimi
siinä toimintaympäristössä 19 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetuissa tehtävissä, joihin eriva-
paus 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 valmiuk-
siltaan soveltumattomaksi liikenneturvalli-
suustehtäviin;
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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 momen-
tissa tarkoitettua tekoa koskeva esitutkinta,
syyteharkinta tai oikeudenkäynti.

39 §

Kelpoisuusrekisteriin tallennettavat tiedot

Kelpoisuusrekisteriin merkitään tarpeelli-
set tiedot liikenneturvallisuustehtävissä toi-
miville myönnetyistä lupakirjoista ja lisäto-
distuksista sekä kelpoisuuskirjoista. Kelpoi-
suusrekisteriin merkitään tarpeelliset tiedot
myös 34 §:n mukaisista erivapauksista sekä
rautatiealan asiantuntijalääkärin 20 §:n 3 mo-
mentin ja rautatieliikenteen asiantuntijapsy-
kologin 21 §:n 4 momentin nojalla antamista
lausunnoista. Kelpoisuusrekisteriin saa tal-
lentaa 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 2008/57/EY nojalla 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 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;

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 arvioi-
miseksi oikeus salassapitosäännösten estä-
mättä saada rikosrekisteristä, sakkorekiste-
ristä, oikeushallinnon tietojärjestelmistä syy-
teharkinnassa olevista rikosasioista sekä esi-
tutkintaviranomaisilta luvan hakijaa tai
haltijaa koskeva tieto 54 §:ssä tarkoitetusta
rikoksesta 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 ran-
gaistuksista 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 asiantuntijalääkärin
ja 32 §:ssä tarkoitetun psykologin on salassa-
pitosäännösten estämättä annettava kelpoi-
suusrekisteriä varten Liikenteen turvallisuus-
virastolle tarpeelliset tiedot, kun henkilö on
suorittanut hyväksytysti koulutuksen tai ko-
keen 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
hoitavien tunnistetiedot ja niissä tapahtuneet
muutokset sekä tarpeelliset tiedot antamis-
taan lisätodistuksista.

Tässä pykälässä tarkoitetut tiedot voidaan
antaa myös teknisen käyttöyhteyden avulla
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tai muutoin sähköisesti. Ennen teknisen käyt-
töyhteyden avaamista tietojen vastaanottajan
on esitettävä selvitys siitä, että tietojen suoja-
uksesta 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 lain-
voiman;
— — — — — — — — — — — — —

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.
Mitä tässä momentissa säädetään liikkuvan
kaluston kuljettajan lupakirjasta, sovelletaan
muissa liikenneturvallisuustehtävissä toimi-
ville myönnettävän kelpoisuuskirjan rekiste-
ritietojen poistamiseen rekisteristä.
— — — — — — — — — — — — —

44 §

Tietojen luovuttaminen kelpoisuusrekisteristä

Kelpoisuusrekisteriin tallennettuja tietoja
saa salassapitosäännösten estämättä pyyn-
nöstä luovuttaa suomalaisille toimivaltaisille
viranomaisille ja muun jäsenvaltion rautatie-
ja onnettomuustutkintaviranomaiselle sekä
Euroopan rautatievirastolle, jos se on välttä-
mätöntä laissa tai sen nojalla säädettyjen tai
määrättyjen taikka Euroopan unionin lainsää-
dännössä säädettyjen tehtävien tai velvoittei-
den hoitamiseksi. Sama oikeus tietojen saa-
miseen on toiminnanharjoittajalla silloin, kun
tiedot koskevat toiminnanharjoittajan palve-
luksessa tai toiminnassa mukana olevaa. Re-
kisteröidyille 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 suoja-
uksesta.

10 luku

Lisätodistusrekisteri

46 §

Velvollisuus antaa tietoja lisätodistus-
rekisteriä varten

Oppilaitoksen, kertauskouluttajan ja liik-
kuvan kaluston kuljettajan tutkinnon vastaan-
ottajan on salassapitosäännösten estämättä
annettava lisätodistusrekisteriä varten tarpeel-
liset 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. Jos määräajan kuluessa
aloitetaan kuljettajaa koskeva rautatielain
80 §:ssä tarkoitettu tutkinta, tietoja ei saa
poistaa ennen kuin tutkinta on päättynyt

47 a §

Tietojen luovuttaminen lisätodistus-
rekisteristä

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

Tietoa pyytävän on pyydettävä tieto kirjal-
lisesti tai sähköisesti ja perusteltava pyyn-
tönsä. Rekisterinpitäjän on luovutettava pyy-
detyt tiedot viipymättä. Rekisterinpitäjän ja
tietojen vastaanottajan on tietojen luovutta-
misen yhteydessä huolehdittava asianmukai-
sesta 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.
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 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 asias-
ta 30 §:ssä tarkoitetulle asiantuntijalääkärille.
Jos työterveyshuollon ammattihenkilö epäi-
lee, että liikenneturvallisuustehtävää hoita-
valla ei enää ole 21 §:n 1 momentin mukaisia
psykologisia valmiuksia tehtäviensä hoitami-
seksi, ammattihenkilön on salassapitosään-
nösten estämättä ilmoitettava asiasta 32 §:ssä
tarkoitetulle asiantuntijapsykologille. Työter-
veyshuollon ammattihenkilön on annettava
henkilön suostumuksella asiantuntijalääkä-
rille tämän terveydentilaa sekä vastaavasti
asiantuntijapsykologille psykologista soveltu-
vuutta koskevat kaikki asian arvioimista var-
ten 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 valmiuksia
tehtäviensä hoitamiseksi, hänen on salassapi-
tosäännösten estämättä ilmoitettava siitä vi-
rastolle. 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 §

Huomautus ja varoitus

Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa
toiminnanharjoittajalle tai muulle tässä laissa
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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
tehostekeinoihin

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 anta-
mansa määräyksen tai asettamansa kiellon
tehosteeksi siten kuin uhkasakkolaissa
(1113/1990) säädetään.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2013.

Liikenneturvallisuuskoulutusta antavan op-
pilaitoksen tämän lain voimaan tullessa voi-
massa ollut hyväksyntä on sellaisenaan voi-
massa hyväksynnän voimassaoloajan, kuiten-
kin 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 21 päivänä joulukuuta 2012

Tasavallan Presidentti
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