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Laki
liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään liikenteen palveluista annettuun lakiin (320/2017) väliaikaisesti uusi 18 a §,

109 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 301/2018, 984/2018 ja 1256/2020, väliaikaisesti
uusi 4 momentti sekä lakiin väliaikaisesti uusi 109 a ja 179 a § seuraavasti:

2 luku

Luvanvarainen toiminta tieliikenteessä

18 a §

Laajennettu varautumisvelvollisuus covid-19-epidemian aikana

Taksiliikenneluvan haltijan ja muun kuin 18 §:n 1 momentissa tarkoitetun henkilölii-
kenneluvan haltijan ja henkilöliikennettä harjoittavan tavaraliikenneluvan haltijan on va-
rauduttava covid-19-taudin leviämisen ehkäisemiseen ja huolehdittava matkustajien ter-
veyteen liittyvistä toimenpiteistä, jos covid-19-epidemian tilanne sitä edellyttää kansalli-
sesti tai alueellisesti. Luvanhaltijan on laadittava viivytyksettä suunnitelma, jonka laadin-
nassa on huomioitava sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
toksen antamat tartuntatautien torjumiseen liittyvät ohjeet ja määräykset. Jos luvanhaltija
on jäsenenä välityskeskuksessa, suunnitelman voi tehdä myös välityskeskus luvanhaltijoi-
den puolesta tai yhteistyössä luvanhaltijoiden kanssa. Jos luvanhaltijat tarjoavat viran-
omaisten järjestämiä palveluja, heidän on erityisesti otettava huomioon palveluista vastaa-
vien viranomaisten ohjeistus. Jos luvanhaltijat tarjoavat Kansaneläkelaitoksen sairausva-
kuutuslain (1224/2004) perusteella korvaamia matkoja, heidän on erityisesti otettava huo-
mioon Kansaneläkelaitoksen ohjeistus. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tar-
kempia säännöksiä suunnitelman sisällöstä ja laadinnasta.

109 §

Laivaväen pätevyyskirjojen ja lisäpätevyystodistusten voimassaolo ja uusiminen ja 
kelpoisuustodistusten voimassaoloajan pidentäminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Jos covid-19-epidemian aikana ulkomaalainen toimivaltainen viranomainen pidentää

myöntämänsä suomalaisella aluksella työskentelevän henkilön 98 §:n 3 ja 4 momentissa
tarkoitetun pätevyyskirjan tai lisäpätevyystodistuksen voimassaoloaikaa, Liikenne- ja
viestintäviraston myöntämän laivaväen kelpoisuustodistuksen voimassaoloaika päättyy
samana päivänä, kun sillä tunnustettavan pätevyyskirjan tai lisäpätevyystodistuksen voi-
massaolo päättyy, kuitenkin viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2022.
HE 64/2021
LiVM 12/2021
EV 84/2021
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109 a §

Laivaväen pätevyyskirjojen ja lisäpätevyystodistusten voimassaolon pidentäminen

Niiden 109 §:ssä tarkoitettujen laivaväen määräaikaisten pätevyyskirjojen ja lisäpäte-
vyystodistusten, joiden voimassaoloaika päättyy viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2021,
voimassaolo jatkuu ilman erillistä hakemusta kuusi kuukautta siitä ajankohdasta, jona pä-
tevyyskirjan tai lisäpätevyystodistuksen voimassaolo päättyy.

179 a §

Aikataulu- ja reittitiedoista ilmoittaminen covid-19-epidemian aikana

Poiketen siitä, mitä 179 §:n 2 momentissa säädetään, henkilöliikenteen kuljetuspalve-
lun tarjoajan on covid-19-epidemian aikana ilmoitettava säännöllisesti tarjottavan palve-
lun aloittamisesta, lopettamisesta ja olennaisista muutoksista Liikenne- ja viestintäviras-
tolle viimeistään viisi päivää ennen suunnitelman toteuttamista siltä osin kuin tiedot eivät
ole saatavilla 154 §:n 1 momentin mukaisesta rajapinnasta. Jos Liikenne- ja viestintäviras-
to mainitun pykälän 2 momentin mukaisesti järjestää tietopalvelun hankkimalla sen Lii-
kenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:ltä, ilmoitus on tehtävä suoraan yhtiölle.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021 ja on voimassa 31 päivään joulu-

kuuta 2021. Lain nojalla myönnetyt tai pidennetyt pätevyyskirjat, lisäpätevyystodistukset
ja kelpoisuustodistukset pysyvät voimassa tässä laissa määrätyin ehdoin.
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