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Lag
om ändring av lagen om transportservice

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om transportservice (320/2017) 259 §, sådan den lyder i lagarna

301/2018 och 371/2019,
ändras 3, 5, 19, 20, 22, 53, 68, 83, 92, 104, 183, 184, 190, 195 a, 256 och 257 § samt

264 § 3 mom.,
sådana de lyder, 3 § delvis ändrad i lag 301/2018, 5 och 20 § delvis ändrade i lagarna

984/2018 och 371/2019, 19, 83 och 104 § i lag 301/2018, 22, 256 och 257 § samt 264 §
3 mom. i lag 371/2019, 53 § i lagarna 301/2018 och 984/2018, 68 och 92 § i lagarna
301/2018 och 371/2019, 183 § delvis ändrad i lag 984/2018, 184 och 190 § i lag 984/2018
och 195 a § i lag 484/2019, samt

fogas till 262 §, sådan den lyder i lagarna 301/2018 och 371/2019, ett nytt 2 mom. som
följer:

3 §

Transport av personer och gods på väg

För transport av personer eller gods på väg i förtjänstsyfte mot ersättning (yrkesmässig
transport på väg) behövs tillstånd. Tillstånd enligt Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1071/2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas
av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv
96/26/EG, nedan EU:s förordning om trafikidkare, behövs för

1) yrkesmässig transport av personer på väg med en i fordonslagen avsedd buss
(persontrafiktillstånd), eller

2) yrkesmässig transport av gods på väg med ett fordon eller en fordonskombination
med största tillåtna totalmassa på över 3500 kilogram (godstrafiktillstånd).

Utan persontrafiktillstånd får dock följande utföras:
1) interna persontransporter med fordon som innehas av en koncern, en därmed jäm-

förbar sammanslutning eller ett offentligt samfund, eller
2) persontransporter som en del av social- och hälsovårdstjänster en kommun eller nå-

got annat offentligt samfund tillhandahåller med ett fordon som innehas av kommunen el-
ler samfundet mot en fastslagen klientavgift som tas ut hos dem som får transporttjänster.

Utan godstrafiktillstånd får dock transporteras gods inom Finland med traktor vars hög-
sta tillåtna hastighet är högst 60 kilometer i timmen. Gods får transporteras med buss ock-
så av den som har persontrafiktillstånd. Genom förordning av statsrådet får dessutom an-
nan sådan inrikes godstransport i Finland som på grund av godsets karaktär eller den korta
transportsträckan har en endast obetydlig inverkan på transportmarknaden befrias från till-
ståndsplikt.
RP 91/2019
KoUB 9/2019
RSv 75/2019
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Bestämmelser om rätten att med fordon som är registrerade någon annanstans än i Fin-
land eller med fordon som utländska företag hyrt i Finland bedriva yrkesmässig transport
av gods eller personer i Finland och om rätten att för finländska fordon vid behov få trans-
porttillstånd till andra stater finns i II avd. 2 kap.

5 §

Beviljande av persontrafiktillstånd och godstrafiktillstånd

Transport- och kommunikationsverket beviljar på ansökan person- eller godstrafiktill-
stånd till en fysisk person som

1) är myndig och vars handlingsbehörighet inte har begränsats med stöd av 18 § i lagen
om förmyndarverksamhet (442/1999) och för vilken det inte med stöd av 8 § 1 mom. i den
lagen har förordnats en intressebevakare,

2) uppfyller de krav enligt artiklarna 4 och 6–8 i EU:s förordning om trafikidkare som
ställs på utövande av yrke i fråga om den som bedriver yrkesmässig trafik,

3) inte under de senaste två åren har försatts i konkurs i en bransch där det krävs per-
son-, taxi- eller godstrafiktillstånd och förutsatt att inte heller ett företag som på det sätt
som avses i 2 kap. 4 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012) står under sökandens be-
stämmande inflytande har försatts i konkurs under de senaste två åren,

4) inte har försummat skyldigheter som hänför sig till skatter, lagstadgade pensions-,
olycksfalls- eller arbetslöshetsförsäkringsavgifter eller till avgifter som Tullen tar ut och
inte heller har andra skulder som indrivs genom utsökning och som med avseende på per-
sonens betalningsförmåga är mer än ringa, eller skulder som har återsänts från utsökning-
en med ett medellöshetsintyg,

5) inte har meddelats näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud,
6) inte genom en lagakraftvunnen dom under de två senaste åren har konstaterats skyl-

dig till att uppsåtligen eller av grov oaktsamhet ha försummat att betala till beloppet och
grunderna klara fordringar som grundar sig på ett anställningsförhållande,

7) inte på grund av i 3–6 punkten nämnda eller därmed direkt jämförbar tidigare verk-
samhet visar sig uppenbart olämplig att bedriva sådan tillståndspliktig verksamhet som
avses i denna lag.

Transport- och kommunikationsverket beviljar på ansökan person- eller godstrafiktill-
stånd till en juridisk person

1) som uppfyller de krav enligt artiklarna 4 och 6–8 i EU:s förordning om trafikidkare
som ställs på utövande av yrke och yrkeskunnande i fråga om den som bedriver yrkesmäs-
sig trafik,

2) som inte under de senaste två åren har försatts i konkurs i en bransch där det krävs
person-, taxi- eller godstrafiktillstånd och förutsatt att inte heller en till sökanden organi-
sationsanknuten person som avses i 2 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
(1207/2010) eller ett företag som på det sätt som avses i 2 kap. 4 § i värdepappersmark-
nadslagen står under sökandens eller den organisationsanknutna personens bestämmande
inflytande har försatts i konkurs under de senaste två åren,

3) som inte har försummat skyldigheter som hänför sig till skatter, lagstadgade pen-
sions-, olycksfalls- eller arbetslöshetsförsäkringsavgifter eller till avgifter som Tullen tar
ut och inte heller har andra skulder som indrivs genom utsökning och som med avseende
på sökandens betalningsförmåga är mer än ringa, eller skulder som har återsänts från ut-
sökningen med ett medellöshetsintyg,

4) förutsatt att verkställande direktören eller en ansvarig bolagsman inte har meddelats
näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud,

5) som inte genom en lagakraftvunnen dom under de två senaste åren har konstaterats
skyldig till att uppsåtligen eller av grov oaktsamhet ha försummat att betala till beloppet
och grunderna klara fordringar som grundar sig på ett anställningsförhållande,
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6) som inte på grund av i 2–5 punkten i detta moment nämnda eller därmed direkt jäm-
förbar tidigare verksamhet visar sig uppenbart olämplig att bedriva sådan tillståndspliktig
verksamhet som avses i denna lag.

Utöver det som föreskrivs i 1 och 2 mom. är en förutsättning för beviljande av person-
och godstrafiktillstånd att den som tillståndssökanden har utsett till trafikansvarig uppfyl-
ler kraven enligt artiklarna 4, 6 och 8 i EU:s förordning om trafikidkare samt enligt 1 mom.
5 punkten i denna paragraf. Dessutom ska verkställande direktören och de ansvariga bo-
lagsmännen i ett företag som söker tillstånd ha sådant gott anseende som avses i 8 §.

Transport- och kommunikationsverket beviljar det förartillstånd som avses i artikel 5 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 om gemensamma regler för
tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg (EU:s förordning om
tillstånd för godstrafik).

Tillstånd av Ålands landskapsregering att bedriva persontransport och godstransport
berättigar också till sådana transporter mellan Åland och övriga Finland.

19 §

Definitioner av internationell vägtransport

I detta kapitel avses med
1) transporttillstånd för internationell trafik ett tillstånd med stöd av vilket
a) en i utlandet registrerad lastbil eller tung släpvagn får användas i Finland,
b) en i Finland registrerad lastbil eller tung släpvagn får användas utomlands eller an-

vändas av ett utländskt transportföretag i Finland,
c) internationell passagerartrafik mellan Finland och en annan stat får bedrivas med

buss,
2)internationell kombinerad transport i rådets direktiv 92/106/EEG om gemensamma

regler för vissa former av kombinerad transport av gods mellan medlemsstaterna avsedd
transport av gods mellan stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, när
godset transporteras på en lastbil, i en släpvagn, i en påhängsvagn med eller utan dragbil
eller på ett växelflak eller i en container som är minst 20 fot lång delvis på väg och delvis
med fartyg eller på järnväg, sålunda att fartygs- eller järnvägstransporten är längre än 100
kilometer fågelvägen och att vägtransporten sker

a) mellan den plats där godset lastas och närmaste lämpliga pålastningsstation för järn-
vägssträckan,

b) mellan närmaste lämpliga urlastningsstation för järnvägssträckan och den plats där
godset lossas, eller

c) på en sträcka av högst 150 kilometer fågelvägen från lastnings- eller lossningsham-
nen för den inre vattenvägen eller havstransporten.

20 §

Transporttillstånd för internationell trafik som behövs i Finland

Fordon som är registrerade utomlands eller som hyrs i Finland av utländska företag ska
för transporter som avses 3 § ha transporttillstånd från Transport- och kommunikations-
verket, transporttillstånd från International Transport Forum eller tillstånd enligt Europe-
iska unionens rättsakter, om inte något annat följer av internationella överenskommelser
eller unionslagstiftningen.

Kommunikationsministeriet kan på grundval av reciprocitet i enlighet med en interna-
tionell förpliktelse och överenskommelse som är bindande för Finland avtala om mindre
avvikelser från tillståndsarrangemangen.

Transport- och kommunikationsverket kan i enskilda fall av tvingande skäl tillåta en så-
dan transport som inte överensstämmer med internationella överenskommelser.
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22 §

Återlämnande av internationellt vägtransporttillstånd

Tillståndshavaren är skyldig att utan dröjsmål till tillståndsmyndigheten återlämna ett
tillstånd som avses i 21 § och som inte kommer att användas eller som inte har använts.
Tillståndsmyndigheten kan kräva att transporttillståndet återlämnas, om tillståndshavaren
inte använder tillståndet och inte heller börjar använda tillståndet inom en skälig frist som
bestäms av tillståndsmyndigheten.

53 §

Förutsättningar för bedrivande av järnvägstrafik

Ett järnvägsföretag får bedriva järnvägstrafik endast om
1) det har koncession för bedrivande av järnvägstrafik som beviljats av Transport- och

kommunikationsverket eller i någon annan EES-stat,
2) det har ett sådant säkerhetsintyg som avses i 18 § i spårtrafiklagen (1302/2018) och

som omfattar alla de järnvägslinjer där trafiken ska bedrivas,
3) det i enlighet med 122 § i spårtrafiklagen har beviljats den bankapacitet som behövs

för trafiken,
4) det har ingått ett sådant avtal som avses i 129 § i spårtrafiklagen med en bannätsför-

valtare om användning av bannätet,
5) de villkor för bedrivande av järnvägstrafik som föreskrivs eller bestäms i Europeiska

unionens lagstiftning och i eller med stöd av detta kapitel i övrigt är uppfyllda.
Vad som i 1 mom. 2, 3 och 5 punkten föreskrivs om järnvägsföretags rätt att bedriva

järnvägstrafik gäller även andra järnvägsoperatörer.
Alla järnvägsoperatörer ska dessutom ha sådan ansvarsförsäkring som avses i 182 § i

spårtrafiklagen eller något annat motsvarande arrangemang.
En koncession som beviljats i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbets-

området är giltig i hela Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

68 §

Järnvägsoperatörens ansvar för att kraven gällande förare uppfylls

En järnvägsoperatör svarar för att förare som är anställda hos den eller deltar i verksam-
heten uppfyller de behörighetsvillkor som anges i och med stöd av detta kapitel.

En järnvägsoperatör ska beskriva och ta i bruk förfaranden för förarnas kompetens i det
säkerhetsstyrningssystem som avses i 10 § i spårtrafiklagen. En järnvägsoperatör ska ha
ett uppföljningssystem för uppföljning av förarnas kompetens.

83 §

Användning av uppgifter i registret över kompletterande intyg och lagringstid

Järnvägsoperatören får använda uppgifterna i registret över kompletterande intyg till att
utfärda och återkalla kompletterande intyg, övervaka behörighet och behandla andra be-
hörighetsfrågor.

Järnvägsoperatören ska radera uppgifterna om en förare ur registret tio år från utgången
av det kompletterande intygets giltighetstid. Om det inom denna tidsfrist inleds en sådan
utredning som avses i 166 § i spårtrafiklagen, får uppgifterna inte raderas förrän utred-
ningen har slutförts.
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92 §

Ordnande av handledning som ingår i utbildning av förare inom järnvägstrafiken

Om en läroanstalt som avses i detta kapitel inte har tillräckliga verksamhetsförutsätt-
ningar för att utföra handledning i framförande av rullande materiel, får en järnvägsope-
ratör utföra handledningen.

Det regleringsorgan som avses i 20 kap. i spårtrafiklagen kan ålägga ett järnvägsföretag
att tillhandahålla handledning enligt 1 mom. i framförande av rullande materiel för bolag
eller andra sammanslutningar som har för avsikt att inleda järnvägstrafik, om det inte finns
andra genomförbara alternativ för handledningen. Skyldighet att tillhandahålla handled-
ning kan påföras, om järnvägsföretaget bedriver trafik som motsvarar den trafik som ett
bolag eller någon annan sammanslutning som begär handledning ämnar bedriva.

Om regleringsorganet ålägger ett järnvägsföretag att tillhandahålla handledning, ska or-
ganet beakta att järnvägsföretaget har tillräckliga förutsättningar för uppgiften och att
handledningen inte oskäligt begränsar järnvägsföretagets verksamhet.

Det järnvägsföretag som tillhandahåller handledning beslutar om de praktiska arrange-
mangen för handledningen i samråd med läroanstalten. Järnvägsföretaget ska få skälig er-
sättning för handledningen med beaktande av de kostnader som den orsakar och en skälig
avkastning. För ersättningen svarar det bolag eller den sammanslutning som begär hand-
ledning. Ersättningen ska vara rättvis för alla bolag och andra sammanslutningar som av-
ses i detta moment och som får handledning. Det järnvägsföretag som tillhandahåller
handledning kan kräva att ett bolag eller en sammanslutning som begär handledning beta-
lar ett förskott för handledningen eller ställer en säkerhet för betalningen av avgiften.

104 §

Behörighetskrav för radiooperatörer

Fartygs radiooperatörer ska ha ett med stöd av lagen om tjänster inom elektronisk kom-
munikation (917/2014) utfärdat och giltigt behörighetsbevis som berättigar till använd-
ning av radiostationen i fråga.

183 §

Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om trafikidkare

Transport- och kommunikationsverket och Statens ämbetsverk på Åland är de behöriga
myndigheter som avses i artikel 10 i EU:s förordning om trafikidkare. Dessutom kan po-
lisen, arbetarskyddsförvaltningen, Skatteförvaltningen och Tullen delta i de kontroller
som avses i artikel 10.1 d på basis av den behörighet som de har med stöd av någon annan
lag. Transport- och kommunikationsverket är den nationella kontaktpunkt som avses i ar-
tikel 18 i den förordningen.

Transport- och kommunikationsverket kan anlita en utomstående expert för utarbetande
av de provuppgifter i examensprovet och det ordnande av provtillfället i fråga om yrkes-
kunnande som avses i artikel 8 i EU:s förordning om trafikidkare. En person som uppfyller
kraven enligt artikel 9 i EU:s förordning om trafikidkare behöver inte avlägga det exa-
mensprov som avses i artikel 8.1 i den förordningen.

Polisen på den ort där företaget har sitt faktiska och fasta driftställe utfärdar de hand-
lingar som avses i artikel 19.1 i EU:s förordning om trafikidkare och de intyg som avses i
artikel 19.2 i den förordningen.

Transport- och kommunikationsverket och Ålands landskapsregering utfärdar ett så-
dant intyg som avses i artikel 21.1 i EU:s förordning om trafikidkare till en person som har
blivit godkänd i det examensprov som ordnas av verket eller som har en yrkeshögskole-
examen som omfattar sådana studier i logistik som förutsätts enligt den förordningen.
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184 §

Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om internationell busstrafik

De behöriga myndigheter som avses i EU:s förordning om internationell busstrafik är
Transport- och kommunikationsverket och Statens ämbetsverk på Åland. Polisen, Tullen
och Gränsbevakningsväsendet är de behöriga kontrollmyndigheter som avses i artiklarna
4.3, 18.2 och 19 i den förordningen.

Den behöriga myndigheten för linjetrafik enligt kapitel III i EU:s förordning om inter-
nationell busstrafik är Transport- och kommunikationsverket. På Åland beviljas tillstånd
för linjetrafik av Statens ämbetsverk på Åland.

190 §

Myndighet som beviljar transporttillstånd för internationell trafik

Transport- och kommunikationsverket beviljar
1) transporttillstånd för sådan tillfällig internationell persontrafik med buss utomlands

som baserar sig på ett bilateralt avtal mellan Finland och någon annan stat,
2) ifråga om person- och godstransporter transporttillstånd för rutter som överskrider

riksgränserna samt transporttillstånd som ska sändas till myndigheter i andra stater, när
tillståndet baserar sig på ett bilateralt avtal mellan Finland och någon annan stat, och

3) transporttillstånd som förmedlas av International Transport Forum till transportföre-
tag i Finland.

Transport- och kommunikationsverket beviljar också sådana genom förordning av
statsrådet angivna transporttillstånd som behövs för export- och importtransporter, för ut-
delning till transportföretag eller myndigheter i stater med vilka Finland inte har något av-
tal om saken. Genom förordning av statsrådet utfärdas det också bestämmelser om tillstån-
dens användningsvillkor och antal.

195 a §

Behandlingen av meningsskiljaktigheter som gäller tillämpningen av EU:s förordning om 
hamntjänster

Transport- och kommunikationsverket har till uppgift att utan obefogat dröjsmål, efter
att ha hört Konkurrens- och konsumentverket, behandla meningsskiljaktigheter som gäller
tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/352 om inrättande
av en ram för tillhandahållande av hamntjänster och gemensamma regler för finansiell in-
syn i hamnar.

Transport- och kommunikationsverket har trots sekretessbestämmelserna och trots fö-
retagshemlighet rätt att avgiftsfritt av hamnledningen, hamntjänsteleverantörerna och
hamnanvändarna få uppgifter som är nödvändiga för behandlingen av meningsskiljaktig-
heterna.

256 §

Begäran om omprövning

Omprövning av andra beslut än de som avses i 2–4 mom. i denna paragraf samt i 257
och 258 § får begäras hos den myndighet som fattat beslutet. Bestämmelser om begäran
om omprövning finns i förvaltningslagen.

Den som söker eller innehar ett persontillstånd får hos Transport- och kommunikations-
verket begära omprövning av ett utlåtande eller annat beslut av ett av Transport- och kom-
munikationsverket godkänt utbildningscentrum som avses i 35 §, av en examinator som
avses i 89 §, av en anordnare av sjöfartsutbildning som avses i 114 §, av en innehavare av
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utbildningstillstånd som avses i 135 §, av en flygläkare, ett flygmedicinskt centrum, en fö-
retagsläkare eller en organisation som beviljar kabinbesättningsintyg som avses i 195 §,
av en järnvägsläkare som avses i 204 §, av en psykolog som avses i 205 § eller av en sjö-
mansläkare som avses i 206 §.

En förare i järnvägstrafiken får hos Transport- och kommunikationsverket begära om-
prövning av ett beslut av en järnvägsoperatör genom vilket en i 77 § 2 mom. avsedd begä-
ran om omprövning av ett beslut om beviljande av ett kompletterande intyg har avslagits
eller ett kompletterande intyg har återkallats.

Omprövning av ett beslut av en tjänsteleverantör som avses i 209 § får begäras hos
Transport- och kommunikationsverket.

I ett beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning får ändring sö-
kas genom besvär. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i la-
gen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

257 §

Ändringssökande i förvaltningsdomstol

I följande beslut får ändring sökas genom besvär:
1) återkrav av ersättning enligt 175 §,
2) återkallande av tillstånd enligt 242 §,
3) beslut om vite, hot om tvångsutförande och hot om avbrytande enligt 255 §,
4) beslut som fattats med stöd av EU:s förordning om internationell busstrafik, EU:s

förordning om tillstånd för godstrafik och EU:s förordning om trafikidkare,
5) undervisnings- och kulturministeriets beslut om utbildningscentrum,
6) Transport- och kommunikationsverkets beslut om återkallande av ett yrkeskompe-

tensbevis.
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång

i förvaltningsärenden.
Beslut som fattats med stöd av denna lag eller med stöd av EU:s förordning om inter-

nationell busstrafik, EU:s förordning om trafikidkare eller EU:s förordning om tillstånd
för godstrafik samt sådana beslut om vite, hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande
som fattats med stöd av 255 § för att säkerställa efterlevnaden av de förordningar som av-
ses i 186 § 2 mom. får verkställas trots ändringssökände, om inte den myndighet där änd-
ring sökts beslutar något annat.

På sökande av ändring i ett beslut av ett utbildningscentrum som godkänts av undervis-
nings- och kulturministeriet tillämpas 12 kap. i lagen om yrkesutbildning.

262 §

Olovligt bedrivande av yrkesmässig trafik

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Bestämmelser om straff för brott mot skyldigheten att medföra dokument som anges i

artikel 4.6 i EU:s förordning om tillstånd för godstrafik eller i artikel 19.1 i EU:s förord-
ning om internationell busstrafik och om ordningsbot som enda straff för dessa förseelser
finns i 4 § i lagen om ordningsbotsförseelser (986/2016).
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264 §

Brott mot bestämmelserna om yrkeskompetens

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Bestämmelser om straff för brott mot den skyldighet att medföra dokument som avses

i 39 § och om ordningsbot som enda straff för denna förseelse finns i 4 § i lagen om ord-
ningsbotsförseelser.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

Helsingfors den 30 december 2019
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