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joukkoliikennelain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan joukkoliikennelain (869/2009) 1 §:n 1 momentti, 53 §:n 1 momentti ja 57 §,

sellaisena kuin niistä on 53 §:n 1 momentti laissa 1694/2009, sekä
lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1219/2011, siitä lailla 1219/2011

kumotun 7 kohdan tilalle uusi 7 kohta ja lakiin siitä lailla 1219/2011 kumotun 16 §:n tilalle
uusi 16 § sekä lakiin uusi 52 a ja 55 a § seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan joukkoliikenteenä
harjoitettavaan ammattimaiseen henkilöiden
kuljettamiseen tiellä linja-autolla, jollei rauta-
teiden ja maanteiden julkisista henkilöliiken-
nepalveluista sekä neuvoston asetusten
(ETY) N:o 1191/69 ja (ETY) N:o 1107/70
kumoamisesta annetusta Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston asetuksesta (EY) N:o
1370/2007, jäljempänä palvelusopimusase-
tus, tai muista Euroopan unionin asetuksista
muuta johdu. Lain 2 §:n 1 ja 10 kohdan, 3—7
§:n, 8 §:n 1 momentin, 9 §:n 1 ja 2 momen-
tin, 47 ja 48 §:n, 49 §:n 2 momentin, 52 §:n,
53 §:n 3 momentin sekä 57 ja 58 §:n sään-
nöksiä sovelletaan myös palvelusopimusase-
tuksen mukaisesti harjoitettavaan joukkolii-
kenteeseen. Lain 2 §:n 11 kohdan, 14 §:n, 6
luvun sekä 53 §:n 2 momentin säännöksiä
sovelletaan vain palvelusopimusasetuksen
mukaisesti harjoitettavaan joukkoliikentee-
seen.
— — — — — — — — — — — — —

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —

7) EU:n linja-autoliikenteen matkustajien
oikeuksia koskevalla asetuksella matkustajien
oikeuksia linja-autoliikenteessä sekä asetuk-
sen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta an-
nettua Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetusta (EU) N:o 181/2011;
— — — — — — — — — — — — —

16 §

EU:n linja-autoliikenteen matkustajien oi-
keuksia koskevassa asetuksessa tarkoitetut

toimivaltaiset viranomaiset

Sen lisäksi, mitä muussa laissa säädetään
kuluttaja-asiamiehen ja kuluttajariitalauta-
kunnan toimivallasta, Liikenteen turvalli-
suusvirasto on EU:n linja-autoliikenteen mat-
kustajien oikeuksia koskevan asetuksen 28
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artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitettu toimival-
tainen viranomainen.

7 luku

Liikenteen harjoittaminen

52 a §

EU:n linja-autoliikenteen matkustajien oi-
keuksia koskevassa asetuksessa tarkoitettujen

terminaalien nimeäminen

Liikenteen turvallisuusvirasto nimeää
EU:n linja-autoliikenteen matkustajien oi-
keuksia koskevan asetuksen 12 artiklassa tar-
koitetut linja-autoterminaalit, joissa vammai-
sia ja liikuntarajoitteisia henkilöitä avuste-
taan, kuultuaan asiassa 12 §:n 2 ja 3 momen-
tissa mainittuja toimivaltaisia viranomaisia,
palvelusopimusasetuksessa tarkoitettuja tie-
liikenteen toimivaltaisia elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskuksia, terminaalin haltijoita
sekä paikkakunnan vammaisjärjestöjen edus-
tajia.

53 §

Oikaisuvaatimus ja muutoksenhaku

Liikenteen turvallisuusviraston 21 §:ssä
tarkoitetun kokeen arviointiin tai 52 a §:ssä
tarkoitettuun päätökseen linja-autoterminaa-
lin nimeämisestä ei saa hakea muutosta valit-
tamalla. Kokeen arviointiin ja terminaalin ni-
meämiseen saa hakea oikaisua Liikenteen
turvallisuusvirastolta. Oikaisuvaatimus on
tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä,
kun tieto kokeen tuloksesta tai terminaalin
nimeämisestä on saatu. Oikaisuvaatimukseen
annettuun päätökseen saa hakea muutosta si-
ten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996)
säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen saa
hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein
hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.
— — — — — — — — — — — — —

55 a §

Seuraamukset EU:n linja-autoliikenteen mat-
kustajien oikeuksia koskevan asetuksen rikko-

misesta

Sen lisäksi, mitä muussa laissa säädetään

kuluttajaviranomaisten oikeudesta määrätä
seuraamuksia, Liikenteen turvallisuusvirasto
voi kieltää liikenteenharjoittajaa, liikenteen-
harjoittajien yhteenliittymää, linja-autotermi-
naalin pitäjää, matkanjärjestäjää, matkatoi-
mistoa ja lipunmyyjää toimimasta vastoin
EU:n linja-autoliikenteen matkustajien oi-
keuksia koskevan asetuksen säännöksiä tai
määrätä asetuksen vastaisesti toimineen
muuttamaan tai korjaamaan toimintansa ase-
tuksen vaatimusten mukaiseksi. Kielto ja
määräys ovat voimassa, kunnes puutteet on
korjattu. Liikenteen turvallisuusvirasto voi
asettaa uhkasakon kieltonsa ja määräyksensä
tehosteeksi siten kuin uhkasakkolaissa
(1113/1990) säädetään.

57 §

Tietojen luovuttaminen

Liikenteenharjoittajalla on velvollisuus
liike- ja ammattisalaisuuden estämättä luo-
vuttaa harjoittamansa liikenteen tarjontaa ja
toteutunutta kysyntää sekä talouttaan koske-
via tietoja liikenne- ja viestintäministeriölle
valtakunnallisen liikenteen palvelutason mää-
rittelyä varten sekä Liikennevirastolle tilas-
tointia ja tutkimusta varten.

Liikenteenharjoittajalla on velvollisuus
liike- ja ammattisalaisuuden estämättä luo-
vuttaa 3 luvussa tarkoitetuille toimivaltaisille
viranomaisille niiden toimivaltaan kuuluvan
liikenteen tarjontaa ja toteutunutta kysyntää
koskevia tietoja palvelutason määrittelyä ja
liikenteen suunnittelua varten. Ajantasaiset
liikenteen reitti-, pysäkki- ja aikataulutiedot
on luovutettava toimivaltaisille viranomai-
sille ja Liikennevirastolle liikennepalveluista
tiedottamista varten.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot
on luovutettava viranomaisen pyynnöstä koh-
tuullisessa ajassa ja maksutta. Kuitenkin lii-
kenteen reitti-, pysäkki- ja aikataulutiedot on
luovutettava maksutta ennen liikenteen aloit-
tamista tai liikenteen muuttamista. Jos tietoja
ei anneta pyynnöstä tai kehotuksesta huoli-
matta taikka liikenteen reitti-, pysäkki- ja ai-
kataulutietoja ennen liikenteen aloittamista
tai liikenteen muuttamista kohtuullisessa, vä-
hintään kuukauden määräajassa, viranomai-
nen voi velvoittaa liikenteenharjoittajan kor-
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jaamaan laiminlyöntinsä. Viranomainen voi
asettaa velvoitteen tehosteeksi uhkasakon si-
ten kuin uhkasakkolaissa säädetään.

Edellä 2 momentissa mainituilla viran-
omaisilla on salassapitovelvollisuuden estä-
mättä oikeus luovuttaa saamiaan tietoja toi-
selle viranomaiselle, jos tietojen käyttötarkoi-
tus ei muutu. Viranomaisella on oikeus käyt-
tää ja julkistaa liikenteen reitti-, pysäkki- ja
aikataulutietoja sekä luovuttaa niitä joukko-
liikenteen palvelutasoa parantaviin ja sen kil-
pailukykyä edistäviin tarkoituksiin. Viran-
omaisella on myös oikeus sisällyttää saami-
aan liikenteen kysyntään liittyviä tietoja lii-
kenteen järjestämistä koskevan tarjouskilpai-
lun tarjouspyyntöön.

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuk-
sella säädetään tarkemmin, mitä tietoja ja

missä muodossa liikenteenharjoittajan tulee
luovuttaa 1—3 momenttien perusteella.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2013.

EU:n linja-autoliikenteen matkustajien oi-
keuksia koskevaa asetusta sovelletaan Suo-
men ja Venäjän sekä Suomen ja Norjan väli-
seen säännölliseen linja-autoliikenteeseen 1
päivästä maaliskuuta 2021 lähtien.

EU:n linja-autoliikenteen matkustajien oi-
keuksia koskevan asetuksen 16 artiklan 1
kohdan b alakohdassa tarkoitettua liikenteen-
harjoittajan velvollisuutta ottaa käyttöön
vammaisuuteen liittyvän koulutuksen menet-
telyt sovelletaan 1 päivästä maaliskuuta 2018
lähtien.

Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2013
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