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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi joukkoliikenne-
lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 
joukkoliikennelakia. Reittiliikenneluvan 
saamista helpotettaisiin sekä poistettaisiin 
liikennöinnin vähimmäisajat ja näin luotai-
siin paremmat edellytykset markkinaehtoisen 
joukkoliikenteen harjoittamiseen. Joukkolii-
kenteen toimivaltaisten viranomaisten työtä 
helpotettaisiin selkeyttämällä lupahallintoon 
ja liikennelupien ehtoihin liittyviä säännök-
siä. Lisäksi lakiin ehdotetaan lakiteknisiä 
muutoksia. 

Esityksessä ehdotetaan myös joukkoliiken-
nelain ja kaupallisista tavarankuljetuksista 

tiellä annetun lain muuttamista niin, että kuo-
linpesä saisi määrätyin edellytyksin jatkaa 
liikennettä kuusi kuukautta luvanhaltijan 
kuoleman jälkeen. Harmaata taloutta linja-
autoliikenteessä torjuttaisiin lisäämällä jouk-
koliikennelupaan konkurssien ketjuttamisen 
estämistä koskeva ehto ja lisäämällä elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tiedon-
saantioikeuksia muiden viranomaisten rekis-
tereistä. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä maaliskuuta 2015. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
 
1  Nykyti la  

1.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

1.1.1 Lainsäädäntö 

Joukkoliikennelaki 
 

Joukkoliikennelaki (869/2009) tuli samaan 
aikaan 3 päivänä joulukuuta 2009 voimaan 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 23 päi-
vänä lokakuuta 2007 antaman asetuksen rau-
tateiden ja maanteiden julkisista henkilölii-
kennepalveluista sekä neuvoston asetusten 
(ETY) N:o 1191/69 ja (ETY) N:o 1107/70 
kumoamisesta, jäljempänä palvelusopi-
musasetus, kanssa. Palvelusopimusasetuksen 
voimaantulon seurauksena kansallista lain-
säädäntöä piti muuttaa asetusta vastaavaksi ja 
sitä täydentäväksi, minkä johdosta annettiin 
joukkoliikennelaki. 

Palvelusopimusasetuksessa säädetään toi-
menpiteistä ja menettelytavoista, joita toimi-
valtaisten viranomaisten on sovellettava tur-
vatessaan kansalaisille riittävät, laadukkaat ja 
varmat julkisen henkilöliikenteen palvelut. 
Joukkoliikennelaissa säädetään palvelu-
sopimusasetuksen mukaisesta tuetusta liiken-
teestä ja markkinaehtoisesta liikenteestä. 

Joukkoliikennelaissa alalle tulon edellytyk-
senä on joukkoliikennelupa tai yhteisön lii-
kennelupa. Alalle tuloa koskeva lupasääntely 
perustuu pitkälti Euroopan unionin lainsää-

däntöön. Markkinaehtoisesti toimivan reitti-
liikenteen ja kutsujoukkoliikenteen harjoit-
taminen edellyttää lisäksi reittiliikennelupaa 
tai kutsujoukkoliikennelupaa. Palvelusopi-
musasetuksen mukaista julkisesti tuettua lii-
kennettä harjoitetaan toimivaltaisen viran-
omaisen ja liikenteenharjoittajan välisen so-
pimuksen perusteella. 

Joukkoliikennelupien määrää ei ole rajoi-
tettu, vaan lupa myönnetään kaikille lain 
edellytykset täyttäville hakijoille. 

Lakiin sisältyy 10 vuoden siirtymäaika 
vanhoille linjaliikenneluville. Joukkoliiken-
nelain voimaantulon yhteydessä linjaliiken-
neluvat muutettiin siirtymäajan sopimuksiksi, 
jotka päättyvät portaittain vuosien 2014 ja 
2019 välillä. Ensimmäiset siirtymäajan so-
pimukset päättyivät siten kesäkuussa 2014. 
Joukkoliikennelain toimeenpano on edellyt-
tänyt liikenteenharjoittajilta ja lain mukaisilta 
toimivaltaisilta viranomaisilta sekä valtion 
keskushallinnolta uusien toimintatapojen 
omaksumista. 

Laissa säädetään myös joukkoliikennelu-
van myöntämisen edellytyksistä. Lähtökoh-
tana tältä osin on unionilainsäädäntö. Luvan 
myöntämisen edellytyksenä on, että hakija 
täyttää maantieliikenteen harjoittajan amma-
tin harjoittamisen edellytyksiä koskevista yh-
teisistä säännöistä ja neuvoston direktiivin 
96/26/EY kumoamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen, jäljem-
pänä EU:n liikenteenharjoittaja-asetus, mu-
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kaiset maanteiden henkilöliikenteen harjoit-
tajan ammatin harjoittamista koskevat vaati-
mukset, on täysi-ikäinen, hänen toimintakel-
poisuuttaan ei ole rajoitettu eikä hänelle ole 
määrätty edunvalvojaa. Hakija ei myöskään 
saa olla konkurssissa. Hakijalla ei saa olla 
erääntyneitä verovelkoja tai sosiaaliturva-
maksuja eikä muita, ulosotossa olevia velko-
ja, jotka ovat hakijan maksukykyyn nähden 
vähäistä suurempia, eikä velkoja, jotka on 
palautettu ulosotosta varattomuustodistuksin. 
Hakijaa ei saa olla määrätty liiketoiminta-
kieltoon eikä väliaikaiseen liiketoimintakiel-
toon. Jos hakijana on oikeushenkilö, sen lii-
kenteestä vastaavan henkilön on täytettävä 
EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen mukai-
set edellytykset hyvämaineisuudesta, vakava-
raisuudesta ja ammatillisesta pätevyydestä. 
Myös hakijana olevan yrityksen toimitusjoh-
tajan ja vastuunalaisten yhtiömiesten tulee 
olla hyvämaineisia. 

 Joukkoliikennelain mukaan tilausliiken-
teellä tarkoitetaan markkinaehtoista liiken-
nettä, jota harjoitetaan vain tilauksesta tilaa-
jan määräämällä tavalla. 

Reittiliikennelupa myönnetään lain mukaan 
hakijalle, jolla on joukkoliikennelupa ja joka 
sitoutuu harjoittamaan liikennettä laissa tar-
koitetun laatulupauksen mukaisesti vähintään 
kahden vuoden ajan. Kyseessä on kansallinen 
ratkaisu, jossa yhdeksi minimisääntelyn kei-
noksi on asetettu liikennöinnin vähimmäisai-
ka. 

Reittiliikenneluvan myöntävä viranomai-
nen voi hylätä lupahakemuksen muun muas-
sa, jos luvan myöntävä viranomainen päättää 
tai on päättänyt järjestää alueensa tai sen 
osan joukkoliikennepalvelut palvelusopi-
musasetuksen mukaisesti ja haettu liikenne 
aiheuttaisi jatkuvaa ja vakavaa haittaa palve-
lusopimusasetuksen mukaan harjoitetulle tai 
harjoitettavalle liikenteelle taikka haetut reitit 
tai pysäkit eivät ole liikennöintiin käytettä-
vissä. 

Reittiliikenneluvan myöntävä viranomai-
nen voi hylätä hakemuksen myös, jos hake-
muksen hyväksyminen vakavasti vaarantaisi 
luotettavien liikennepalveluiden saatavuuden 
tai reitin tarjonta ylittäisi selvästi joukkolii-
kenteen palvelutason. Säännöstä voidaan so-
veltaa vain tilanteissa, joissa arvioidaan uu-

den reittiliikenteen haittaa olemassa olevalle 
reittiliikenteelle.  

Myös kutsujoukkoliikennelupaan sisältyy 
kansallinen ratkaisu liikennöinnin vähim-
mäisajasta. Kutsujoukkoliikennelupa myön-
netään hakijalle, jolla on joukkoliikennelupa 
ja joka sitoutuu harjoittamaan liikennettä 
laissa tarkoitetun laatulupauksensa mukaises-
ti vähintään yhden vuoden ajan. 

Joukkoliikennelupa on voimassa viisi vuot-
ta. Siinä on vahvistettava liikenteessä käytet-
tävien linja-autojen enimmäismäärä. Joukko-
liikenneluvan alkuperäiskappaleen lisäksi lii-
kenteenharjoittajalle annetaan liikenteessä 
käytettävien autojen enimmäismäärää vas-
taava määrä joukkoliikenneluvan oikeaksi 
todistettuja jäljennöksiä. 

Reittiliikennelupa on voimassa enintään 
kymmenen vuotta. Siinä on vahvistettava lu-
van voimassaoloaika, liikenteen reitti, kaikki 
tai tärkeimmät pysäkit, aikataulu sekä ajan-
kohdat, jolloin liikenne on aloitettava, jolloin 
liikenteen aikatauluja voidaan muuttaa ja jol-
loin liikenteen aikaisintaan saa lopettaa, sekä 
tarvittaessa liikenteen luonne. Kutsu-
joukkoliikennelupa on voimassa enintään vii-
si vuotta. Siinä on vahvistettava luvan voi-
massaoloaika, toiminta-alue, kuvaus matko-
jen yhdistelystä sekä ajankohta, jolloin lii-
kenne on aloitettava ja jolloin sen aikaisin-
taan saa lopettaa. 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus myöntää joukkoliikenne-
luvat sekä valvoo vuosittain sitä, täyttävätkö 
luvanhaltijat edelleen luvan myöntämisen 
edellytykset. Laissa edellytetään kaikkien lu-
van myöntämisen edellytysten täyttymisen 
valvontaa jokaisen luvanhaltijan osalta.  

Joukkoliikennelaki sisältää lisäksi joukko-
liikenteeseen kohdennettavan valtionrahoi-
tuksen käyttötarkoitukset. Yksityiskohtai-
semmin valtionrahoituksen myöntämisen pe-
rusteista säädetään valtioneuvoston asetuk-
sella. 

Liikenteenharjoittajalla on velvollisuus lii-
ke- ja ammattisalaisuuden estämättä luovut-
taa harjoittamansa liikenteen tarjontaa ja to-
teutunutta kysyntää sekä talouttaan koskevia 
tietoja liikenne- ja viestintäministeriölle val-
takunnallisen liikenteen palvelutason määrit-
telyä varten sekä Liikennevirastolle tilastoin-
tia ja tutkimusta varten. 
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Liikenteenharjoittajalla on myös velvolli-
suus liike- ja ammattisalaisuuden estämättä 
luovuttaa toimivaltaisille viranomaisille nii-
den toimivaltaan kuuluvan liikenteen tarjon-
taa ja toteutunutta kysyntää koskevia tietoja 
palvelutason määrittelyä ja liikenteen suun-
nittelua varten. Ajantasaiset liikenteen reitti-, 
pysäkki- ja aikataulutiedot on luovutettava 
toimivaltaisille viranomaisille ja Liikennevi-
rastolle liikennepalveluista tiedottamista var-
ten. 

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksel-
la säädetään tarkemmin, mitä tietoja ja missä 
muodossa liikenteenharjoittajan tulee luovut-
taa. 

Joukkoliikennelupavalvonnan suorittami-
seksi Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskuksella on oikeus salassapi-
tosäännösten estämättä saada joukkoliikenne-
luvan hakijaa ja haltijaa, liikenteestä vastaa-
vaa henkilöä sekä yrityksen toimitusjohtajaa 
ja vastuunalaisia yhtiömiehiä koskevat vält-
tämättömät tiedot rikosrekisteristä, sakkore-
kisteristä, ajoneuvoliikennerekisteristä, ulos-
ottorekisteristä, liiketoimintakieltorekisteristä 
ja Verotuksen tietojärjestelmästä. Etelä-
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskuksella on lisäksi salassapitosäännös-
ten estämättä oikeus saada poliisilta, Vero-
hallinnolta, tullilaitokselta, työsuojeluhallin-
nolta ja Liikenteen turvallisuusvirastolta vält-
tämättömät tiedot joukkoliikenneluvan halti-
joita koskevista yritystarkastuksista ja jouk-
koliikenneluvan myöntämisen edellytysten 
täyttymisen arvioimiseksi välttämättömät 
muut tiedot. 

EU:n liikenteenharjoittaja-asetus koskee 
pakollista liikennelupaa joukkoliikenteessä ja 
tavarankuljetuksissa yli 3500 kilon koko-
naismassan ajoneuvoilla. Siinä ei ole säädetty 
kuolinpesän oikeudesta liikenteen harjoitta-
miseen. Koska säännöksiä ei ole, luvanhalti-
jan kuollessa henkilökohtainen liikennelupa 
lakkaa olemasta voimassa eikä liikennettä 
voi enää harjoittaa. Luvan ja sen mukana kul-
jetusten välitön lakkaaminen aiheuttaa usein 
kohtuuttomia ongelmia kuljetuksen tilaajalle 
ja kuolinpesälle. Vastaavaa ongelmaa ei ole 
yhtiömuotoisesti toimivalla kuljetusyrityksel-
lä, koska yhtiö ja sen liikennelupa säilyy 
omistajan kuollessa. Kuolinpesä voidaan rin-
nastaa yhtiöön.  

 
Muut lait 
 

Tieliikennelaki (267/1981) sisältää muun 
muassa ajoneuvon kuljettajia koskevia vas-
tuusäännöksiä. Se sisältää myös pykälän las-
ten turvalaitteiden käytöstä ja invataksi-
kuljetusten turvallisuudesta. 

Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiel-
lä sisältää liikenneluvan vaativan tavaran-
kuljetuksen säännökset. EU:n liikenteenhar-
joittaja-asetus sisältää Euroopan Unionin 
säännökset joukkoliikenneluvan ja tavaralii-
kenneluvan myöntämisestä. 
 
1.1.2 Käytäntö ja nykytilan arviointi 

Joukkoliikennelaki tuli voimaan vuonna 
2009 ja sen soveltamiskokemuksia on selvi-
tetty siitä lähtien. Eräät lain säännökset ovat 
osoittautuneet käytännössä tulkinnanvarai-
siksi tai toimimattomiksi. 

Tilausliikenteen määritelmä joukkoliiken-
nelaissa on avoin, mikä on aiheuttanut tulkin-
taongelmia siitä, milloin on kyse reittiliiken-
teestä ja milloin tilausliikenteestä. Käytän-
nössä on ilmennyt tapauksia, joissa liiken-
teenharjoittaja on ilmoittanut kerran tai tois-
tuvasti ajettavasta kuljetuksesta esimerkiksi 
sanomalehdessä tai internetissä ja kuluttajat 
ovat voineet varata paikkansa vuorolle etukä-
teen. Näille reiteille ei ole haettu reittiliiken-
nelupaa. Liikenteenharjoittajat eivät myös-
kään ole pystyneet yksiselitteisesti osoitta-
maan tilausliikenteen harjoittamisessa edelly-
tettyä kuljetusten tilaajaa. 

Käytännössä tilausliikennettä on harjoitettu 
tilanteissa, joissa voidaan katsoa tosiasiassa 
ollen kyseessä reittiliikenne, mutta joissa 
reittiliikennelupaa ei ole haettu tai on haettu 
mutta ei ole saatu. 

Reittiliikenneluvan saamisen edellytyksenä 
oleva kahden vuoden liikennöinnin vähim-
mäisaika on käytännössä osoittautunut liian 
pitkäksi. Tilanteissa, joissa ei ole joukkolii-
kennelain mukaisia perusteita peruuttaa reit-
tiliikennelupaa, mutta liikenteenharjoittaja 
toivoo peruuttamista esimerkiksi liikenteen 
selvän tappiollisuuden vuoksi, voi kahden 
vuoden vähimmäisaika muodostua kohtuut-
tomaksi liikenteenharjoittajalle. Vähimmäis-
aika voi johtaa jopa liikenteenharjoittajan 
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konkurssiin, jos erittäin tappiollista linjaa pi-
tää jatkaa vähintään kahden vuoden ajan. 
Vähimmäisaika ei ole myöskään oikea keino 
pyrkiä ehkäisemään alan toimijoiden velvoit-
teiden laiminlyöntejä. Myös kutsujoukkolii-
kenneluvan liikennöinnin vähimmäisaika voi 
joissakin tilanteissa johtaa liikenteenharjoit-
tajalle kohtuuttomaan tilanteeseen. 

Reittiliikennelupahakemus voidaan vain 
poikkeuksellisissa tilanteissa hylätä sillä pe-
rusteella, että sen hyväksyminen vakavasti 
vaarantaisi luotettavien liikennepalveluiden 
saatavuuden tai reitin tarjonta ylittäisi selväs-
ti alueelle määritellyn joukkoliikenteen pal-
velutason. 

Lain esitöissä (HE 110/2009 vp) on todet-
tu, että säännöksellä ei ole tarkoitus rajoittaa 
kilpailua. Pääsääntönä on, että hakemukset 
hyväksytään. Viranomaisella olisi kuitenkin 
mahdollisuus etukäteen arvioida hakemuksen 
hyväksymisen mahdollisia kielteisiä vaiku-
tuksia. Normaalisti reitin tarjonnan lisäänty-
minen on kuluttajan etu. Mikäli reitille muo-
dostuisi hakemuksen hyväksymisen johdosta 
niin selkeä ylitarjonta, että yhden tai useam-
man liikenteenharjoittajan toiminta uhkaisi 
tämän vuoksi loppua reitillä, viranomaisella 
olisi mahdollisuus hylätä hakemus kokonaan 
tai osittain. Hylkäävä päätös rajoittaisi yritys-
ten tuotannon määrää ja puuttuisi niiden väli-
seen kilpailuun. Toimivaltaisen viranomaisen 
tulisi selvittää mahdollisuudet hakemusten 
keskinäiseen sovittamiseen liikenteenharjoit-
tajien välisellä yhteistyöllä.  

Käytännössä hylkäysperusteen soveltami-
nen voi joskus tulla kyseeseen, jos esimer-
kiksi haettu reittiliikennelupa on aikataulul-
taan täysin päällekkäinen tai selkeästi liian 
lähekkäin reitillä jo liikennöivän vuoron 
kanssa. Jos kyseessä on tällainen tilanne, on 
lisäksi arvioitava, vaarantuuko reitin luotet-
tavien liikennepalveluiden saatavuus vaka-
vasti. Aina näin ei tapahdu, mikä voi johtua 
esimerkiksi olemassa olevan liikenteen suu-
rista matkustajamääristä tai lisäkysynnästä tai 
osittain molemmista. 

Se, että uudella tarjonnalla on vaikutusta 
olemassa olevan liikenteen kannattavuuteen, 
ei vielä riitä hylkäysperusteeksi, vaan uhka 
liikennepalvelujen saatavuuden vaarantumi-
sesta täytyy olla objektiivisesti todettavissa ja 
perusteltavissa esimerkiksi matkustajalas-

kennoin ja taloudellisin laskelmin. Sekä 
markkinoilla jo olevan liikenteenharjoittajan 
että uuden luvan hakijan perusteluilla on 
merkitystä asiaa arvioitaessa. Lisäksi viran-
omaisen on hyödynnettävä vastaavanlaisista 
tilanteista karttunutta kokemusperäistä tietoa. 

Lainkohdan mukaan hakemus voidaan hy-
lätä myös, jos reitin tarjonta ylittäisi selvästi 
joukkoliikenteen palvelutason. Palvelutason 
ylittymisessä on kuluttajan kannalta kyse 
palvelujen parantumisesta. 

Lain esitöiden mukaan hakemuksen hyl-
käämiseen johtavan palvelutason ylittymisen 
on oltava selvä. Käytännössä esimerkiksi yh-
den vuoron lisääminen jollekin reitille ei vie-
lä aiheuttaisi selvää palvelutason ylittymistä, 
vaikkakin jo yhden vuoron lisääminen voi 
jossain tapauksessa vaarantaa liikennepalve-
luiden saatavuuden. Palvelutason tulisi ylit-
tyä niin, että esimerkiksi yhden tai useam-
man liikenteenharjoittajan toiminta ja siten 
luotettavien liikennepalvelujen saatavuus 
vaarantuu reitillä. 

Tämä reittiliikenneluvan hylkäämisperuste 
on käytännössä osoittautunut liian tulkinnan-
varaiseksi, mikä heikentää oikeusvarmuutta 
ja hankaloittaa lupaviranomaisen työtä. 

Viranomaisen työtä hankaloittaa myös se, 
että joukkoliikennelaissa on puutteita, jotka 
estävät tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen 
lupavalvonnan. 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus myöntää joukkoliikenne-
luvat sekä valvoo luvan voimassaoloaikana, 
täyttävätkö luvanhaltijat edelleen luvan 
myöntämisen edellytykset. Joukkoliikenne-
luvan myöntämisen edellytyksiin ei sisälly 
kriteerejä, joilla lupaviranomainen voi var-
mistua siitä, että hakija ei ole syyllistynyt 
harmaan talouden harjoittamiseen. Harmaan 
talouden torjuntaa on painotettu hallitus-
ohjelmassa. 

Joukkoliikennelaissa edellytetään kaikkien 
joukkoliikenneluvan myöntämisen edellytys-
ten täyttymisen valvontaa vuosittain jokaisen 
luvanhaltijan osalta. Etelä-Pohjanmaan elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hen-
kilöresurssit huomioon ottaen tämä on osoit-
tautunut kohtuuttoman suureksi työmääräksi 
ja estänyt siten tehokkaan puuttumisen räi-
keimpiin rikkomustapauksiin. Lisäksi on-
gelmallista on ollut, että Etelä-Pohjanmaan 
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elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ei 
voi joukkoliikennelain mukaan kootusti ja 
teknisen käyttöyhteyden avulla saada velvoit-
teidenhoitoselvityksiä verohallinnon Har-
maan talouden selvitysyksiköstä, vaan kaikki 
tiedot on kerättävä erikseen eri viranomaisil-
ta. 
 
2  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

2.1 Tavoitteet 

Esityksen tavoitteena on muuttaa joukko-
liikennelakia siten, että joukkoliikennemark-
kinat toimivat liikenteenharjoittajien ja vi-
ranomaisten kannalta mahdollisimman te-
hokkaasti. Lisäksi tavoitteena on poistaa lain 
käytännön soveltamisessa esiintyneet ongel-
mat. 
 
2.2 Keskeiset ehdotukset 

Ehdotuksessa esitetään poistettavan jouk-
koliikennelaista reittiliikenneluvan hylkää-
misperusteista säännös, jonka mukaan hake-
mus on hylättävä, jos sen hyväksyminen va-
kavasti vaarantaisi luotettavien liikennepal-
veluiden saatavuuden tai reitin tarjonta sel-
västi ylittäisi alueelle määritellyn joukkolii-
kenteen palvelutason. Lisäksi luovuttaisiin 
reittiliikenteen ja kutsujoukkoliikenteen vä-
himmäisliikennöintiajoista. 

Joukkoliikenteeseen liittyvien tietojen luo-
vuttamista koskevaan pykälään tehtäisiin 
täsmennyksiä, joilla varmistettaisiin, että vi-
ranomaisilla on käytössään ajantasainen ja 
kattava tieto eri tarkoituksiin. 

Joukkoliikennelakiin lisättäisiin säännös 
Liikenneviraston toimivallasta joukkoliiken-
teen valtakunnallisessa kehittämisessä. 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen roolia joukkoliikenne-
lain mukaisena lupaviranomaisena helpotet-
taisiin muuttamalla lupavalvontaa koskevaa 
sääntelyä tarkoituksenmukaisemmaksi siten, 
että valvontaa voidaan tehokkaammin koh-
dentaa merkittäviin tapauksiin. Lisäksi jouk-
koliikenneluvan saamisen edellytyksiin lisä-
tään harmaata taloutta torjuva säännös. 

Esityksessä ehdotetaan myös joukkoliiken-
nelakiin ja kaupallisista tavarankuljetuksista 

tiellä annettuun lakiin lisättävän säännökset 
kuolinpesän oikeudesta jatkaa määrätyin 
edellytyksin liikennettä kuusi kuukautta lu-
vanhaltijan kuoleman jälkeen. 

Kuljettajan vastuuta vammaisen asiakkaan 
turvallisesta matkustamisesta lisättäisiin. 
 
 
3  Esityksen vaikutukset  

3.1 Taloudelliset vaikutukset 

Vaikutukset kotitalouksiin 
 

Joukkoliikennelain muutosehdotuksiin si-
sältyvällä reittiliikenneluvan saamisen hel-
pottamisella arvioidaan olevan myönteisiä 
vaikutuksia reittiliikenteen tarjonnan lisään-
tymiseen, mikä voi merkitä palvelutason pa-
rantumista. 
 
Yritysvaikutukset 

 
Joukkoliikennelakiin ehdotettavista muu-

toksista eniten yritysvaikutuksia on reittilii-
kenneluvan myöntämiseen liittyvillä muu-
toksilla. Kun palvelutason ylittymiseen ja lii-
kennepalveluiden saatavuuden vaarantumi-
seen nojaavat reittiliikenneluvan hylkäämis-
perusteet poistettaisiin, joukkoliikenteen 
markkinat perustuisivat vielä nykyistä 
enemmän kilpailulle. 

Markkinoille pääsy helpottuisi ja uudet 
yrittäjät voisivat käynnistää liikennettä ym-
päri maata. Muutos mahdollistaisi yrityksille 
reittisuunnittelun liiketaloudellisista lähtö-
kohdista käsin ilman viranomaiskäsittelyyn 
liittyvää epävarmuutta. 

Liikennöinnin vähimmäisajan poistamisen 
arvioidaan helpottavan jonkin verran kannat-
tamattomia linjoja ajavien liikenteenharjoit-
tajien tilannetta ja siten parantavan näiden 
liikenteenharjoittajien toimintamahdollisuuk-
sia.  

Kuolinpesälle myönnettävä oikeus harjoit-
taa liikennettä puoli vuotta luvanhaltijan kuo-
leman jälkeen auttaisi lähinnä pieniä yhden 
tai kahden auton linja-auto- ja kuorma-
autoyrityksiä hoitamaan kuljetusvelvoitteen-
sa loppuun. Se vähentäisi myös kuljetuksia 
tilaavien yritysten hankaluuksia kuljetusten 
jatkuvuuden hoitamisessa. Muutoksella ei 
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olisi suurta merkitystä, sillä tapauksia on 
vain muutama vuodessa. 

Muilla joukkoliikennelakiin ehdotetuilla 
muutoksilla ei arvioida olevan mittavia yri-
tysvaikutuksia. Esityksessä on paljon laki-
teknisiä muutoksia ja määritelmien täsmen-
tämistä, joiden tarkoituksena on lain selkeyt-
täminen. 
 
 
3.2 Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

Joukkoliikennelakiin ehdotettavilla muu-
toksilla olisi pääasiassa viranomaisten työtä 
helpottavia vaikutuksia. Etelä-Pohjanmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voisi 
keskittyä lupavalvonnassaan merkittäviin ta-
pauksiin, kun valvontaa ei tarvitsisi kohdistaa 
kaikkiin joukkoliikenneluvan saamisen edel-
lytyksiin ja kun eri viranomaisten rekistereis-
tä saatavat valvontatiedot olisivat helpommin 
kerättävissä. Toimivaltaisten viranomaisten 
työ helpottuisi, kun kumottaisiin tulkintaon-
gelmia aiheuttanut reittiliikenneluvan hyl-
käämisperuste, jonka mukaan hakemus voi-
daan hylätä, jos sen hyväksyminen vakavasti 
vaarantaisi luotettavien liikennepalvelujen 
saatavuuden tai reitin tarjonta ylittäisi määri-
tellyn palvelutason. Liikenneviraston toimi-
vallasta säätämisellä olisi viraston työtä hel-
pottava vaikutus. 
 
3.3 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Yhteiskunnan näkökulmasta linja-
autoliikennemarkkinoiden avaamisella olisi 
myönteisiä vaikutuksia. Se nostaisi henkilö-
liikennemarkkinoiden tehokkuutta ja tätä 
kautta muutosten vaikutus kansantalouden 
tuottavuuteen olisi positiivinen. Samalla 
muutokset mahdollistaisivat suorat hyödyt 
julkistaloudessa. 

Joukkoliikennelain muutosehdotuksiin si-
sältyvillä konkurssiketjutuksen estävillä ja 
työnantajavelvoitteiden noudattamista koros-
tavilla säännöksillä arvioidaan olevan har-
maata taloutta torjuvia ja siten yhteiskunnal-
lista hyvinvointia edistäviä vaikutuksia. 
 
 
4  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu liikenne- ja viestin-
täministeriössä. Esitys liittyy hallituksen ra-
kennepoliittiseen ohjelmaan kuuluvaan hen-
kilökuljetusten uudistamishankkeeseen. Mi-
nisteriö päätti, että henkilöliikennelainsää-
dännön mittavampi uudistus käynnistetään 
henkilökuljetusuudistuksen seuraavassa vai-
heessa keväällä 2015 lähtökohdista, joiden 
mukaan henkilöliikenne perustuisi edelleen 
pääosin luvanvaraisuuteen, mutta tiukasta ja 
rajoittavasta sääntelystä luovuttaisiin.  

Joukkoliikennelakiin ehdotettavat muutok-
set on pääosin valmisteltu keräämällä jouk-
koliikennelain soveltamiskokemuksia jouk-
koliikennealan eri toimijoilta lain voi-
maantulosta lähtien. 

Esityksestä on pyydetty lausunnot. Lausun-
toaika oli 27.6.2014–5.9.2014. Lausuntoja 
saatiin 97 kappaletta. Lausuntojen antajata-
hot ja pääasiallinen sisältö on referoitu lau-
suntoyhteenvedossa, joka on luettavissa 
HARE-verkkopalvelussa ja liikenne- ja vies-
tintäministeriön verkkosivuilla. 

Lausuntojen perusteella esitystä muokattiin 
siten, että luovuttiin alkuperäisessä esitykses-
sä taksiliikennelakiin ehdotetusta esteettömi-
en taksien lupakiintiöiden vapauttamisesta ja 
tavarankuljetusoikeuden laajentamisesta. 
Samoin luovuttiin ajoneuvolakiin ehdotetusta 
taksamittarin käyttöoikeuden laajentamisesta. 
Joukkoliikennelain osalta esitykseen lisättiin 
ehdotus Liikenneviraston toimivallasta jouk-
koliikenneasioissa. Lisäksi lausuntopalaut-
teen vuoksi esitykseen lisättiin ehdotus siitä, 
että reittiliikennelupaa ei voisi enää hylätä 
sillä perusteella, että haettu liikenne aiheut-
taisi jatkuvaa ja vakavaa haittaa palveluso-
pimusasetuksen mukaisesti harjoitettavalle 
liikenteelle. Reitti- ja kutsujoukkoliikennelu-
valla harjoitetun liikenteen lopettamisesta 
annettavan ilmoituksen määräaikaa ei lausun-
topalautteen johdosta esitetä pidennettäväksi 
kuuteen kuukauteen. Kutsujoukkoliikennelu-
van määritelmän osalta luovutaan ehdotuk-
sesta poistaa kolmen ennakkotilauksen vaa-
timus. Samoin esityksessä on luovuttu ehdo-
tuksesta poistaa viiden matkustajan vähim-
mäisvaatimus harjoitettaessa tilausliikennettä 
enintään 16-paikkaisella linja-autolla. Myös 
joukkoliikennelakiin ehdotetusta tavarankul-
jetusoikeuden laajentamisesta luovuttiin. 
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Muutosten johdosta esitys lähetettiin toisel-
le lausuntokierrokselle 17.11.2014. Lausun-
tojen antajatahot ja pääasiallinen sisältö on 
referoitu lausuntoyhteenvedossa, joka on lu-
ettavissa HARE-verkkopalvelussa ja liiken-
ne- ja viestintäministeriön verkkosivuilla. 

Toiselta lausuntokierrokselta saadun pa-
lautteen johdosta esityksestä päätettiin pois-
taa siihen ensimmäisen lausuntokierroksen 
jälkeen lisätty ehdotus siitä, että reittiliiken-
nelupaa ei voisi enää hylätä sillä perusteella, 
että haettu liikenne aiheuttaisi jatkuvaa ja va-
kavaa haittaa palvelusopimusasetuksen mu-
kaisesti harjoitettavalle liikenteelle (joukko-
liikennelain 22.2 §). Lausuntopalautteesta 
kävi ilmi, että lainkohdan muuttaminen vaatii 
perusteellisempaa selvitystyötä muutoksen 
vaikutuksista liikenteen järjestämistapoihin 
erityisesti kaupunkiseuduilla. Asian valmiste-
lua päätettiin jatkaa myöhemmässä vaihees-
sa. Lausuntopalautteen johdosta myös Lii-

kenneviraston toimivaltaa koskevaa pykälä-
ehdotusta muutettiin siten, että toimivalta 
koskisi vain joukkoliikenteen valtakunnallis-
ta kehittämistä, ei toimivaltaisten viran-
omaisten ohjaamista. 

  
 

5  Riippuvuus muista  es i tyksistä  

Valtiovarainministeriössä on valmisteilla 
hallituksen esitys metropolihallintolaiksi se-
kä eräiden siihen liittyvien lakien muuttami-
sesta. Esityksessä muutettaisiin myös jouk-
koliikennelakia. Muutettavat pykälät eivät 
olisi samat kuin tässä esityksessä. 

Oikeusministeriössä on valmisteilla halli-
tuksen esitys eduskunnalle eräiden hallinto-
asioiden muutoksenhakusäännösten tarkista-
misesta, johon sisältyvät ehdotukset joukko-
liikennelain 1 ja 53 §:n muuttamisesta. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Joukkoliikennelaki 

1 §. Soveltamisala. Pykälän 1 ja 3 moment-
tia muutettaisiin siten, että niiden sisältämät 
viittaukset 2 §:n määritelmiin vastaisivat 
muutettavaksi ehdotetun 2 §:n uutta nume-
rointia. 

2 §. Määritelmät. Pykälän 1 momentin 1 
kohtaa muutettaisiin siten, että yhdistettäisiin 
a ja b alakohta. Säännöksen sisältö ei muut-
tuisi. 

Pykälän 1 momentin 3 kohtaa muutettaisiin 
siten, että tilaajan olisi oltava yksilöitävissä 
ja tämän tulisi määrätä kuljetuksen yksityis-
kohdista etukäteen. Nykyisin tilausliikenteen 
määritelmä on väljempi, mikä on aiheuttanut 
ongelmia tilausliikenteen ja reittiliikenteen 
väliseen rajanvetoon. 

Tilausliikenteen määritelmän täyttymisessä 
olisi tehtävä kokonaisarvio liikenteen laadus-
ta. Tilausliikenteenä ei saisi harjoittaa liiken-
nettä, jonka harjoittamiseen tosiasiassa tarvit-
taisiin reittiliikennelupa. 

Reittiliikenteen ja tilausliikenteen eroja 
tarkasteltaessa huomiota voidaan kiinnittää 
esimerkiksi liikenteen säännöllisyyteen. On 
kuitenkin huomattava, että liikenteen satun-
naisuus ei välttämättä poista tarvetta reittilii-
kenneluvalle. Reittiliikenteen on oltava kai-
kille avointa, mutta tilausliikennettä harjoi-
tettaessa asiakasryhmä voi olla rajattu. 

Tilausliikenteen määritelmään kuuluu yksi-
löitävissä oleva tilaaja. Yksilöitävissä oleval-
la tilaajalla ei tarkoitettaisi esimerkiksi hen-
kilöjoukkoa, joka saa kerran tai toistuvasti 
liikennöitävästä vuorosta tiedon ilmoitukses-
ta ja ostaa internetistä liput linja-
automatkalle. 

Toisaalta on kuitenkin huomattava, että tie-
tynlainen, esimerkiksi linja-autoyrityksen it-
sensä tai vähittäiskaupan asiakkailleen järjes-
tämä liikenne voidaan katsoa tilausliiken-
teeksi. Tällaiselle liikenteelle on tyypillistä, 
että 1) tilausajon sisältävä palvelu on tuot-
teistettu ennalta, 2) palveluun on usein kyt-
ketty oheistuote, kuten kulttuuritapahtuma tai 
ruokailu, 3) palvelu on satunnainen, 4) palve-

lun toteutuminen edellyttää riittävää matkus-
tajamäärää ja 5) palveluun kuuluvien kulje-
tusten lähtö- ja paluuajat ja -paikat on ilmoi-
tettu ennalta. 

Pykälän 1 momentin 4 kohtaa muutettaisiin 
siten, että reittiliikenneluvan myöntävä vi-
ranomainen vahvistaisi reittiliikenteen pysä-
kit. Voimassaolevan lain mukaan viranomai-
nen vahvistaa pysäkit tai tärkeimmät pysäkit. 

Pykälän 1 momentin 6 kohta kumottaisiin. 
EU:n kansainvälistä linja-autoliikennettä 
koskeva asetus määriteltäisiin jäljempänä 9 
§:ssä, jossa siihen viitataan. 

Pykälän 1 momentin 7 kohta kumottaisiin. 
EU:n linja-autoliikenteen matkustajien oike-
uksia koskeva asetus määriteltäisiin jäljem-
pänä 16 §:ssä, jossa siihen viitataan. 

Pykälän 1 momentin 8 kohta kumottaisiin. 
EU:n liikenteenharjoittaja-asetus määriteltäi-
siin 1 momentin uudessa 6 kohdassa liiken-
teestä vastaavan henkilön määritelmän yh-
teydessä. 

Pykälän 1 momentin 9 kohta kumottaisiin. 
Interbus-sopimus määriteltäisiin lain 9 §:n 
uudessa 5 momentissa. 

Pykälän 1 momentin voimassaoleva 10 
kohta olisi uusi 6 kohta. Määritelmään lisät-
täisiin EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 
määritelmä, koska sen erillinen määritelmä 
kumottaisiin. 

Pykälän 1 momentin voimassaoleva 11 
kohta olisi uusi 7 kohta. Säännös vastaisi si-
sällöltään voimassaolevaa säännöstä. 

9 §. Liikenteen harjoittamiseen oikeuttavat 
luvat ja asiakirjat. Pykälän 1 momenttia 
muutettaisiin siten, että sen kansainvälistä 
liikennettä ja kabotaasiliikennettä koskeva 
loppuosa siirrettäisiin uudeksi 5 momentiksi.. 

Pykälään lisättäisiin uusi 5 momentti, joka 
vastaisi sisällöltään voimassaolevan pykälän 
1 momentin kansainvälistä liikennettä ja ka-
botaasiliikennettä koskevaa loppuosaa täy-
dennettynä Interbus-sopimuksen ja EU:n 
kansainvälistä linja-autoliikennettä koskevan 
asetuksen koko nimillä. 

10 a §. Joukkoliikenteen valtakunnallinen 
kehittäminen. Lakiin lisättäisiin uusi 10 a §, 
jossa säädettäisiin Liikenneviraston toimival-
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lasta joukkoliikenteen valtakunnallisessa ke-
hittämisessä. 

Liikenneviraston toimivallasta joukkolii-
kenneasioissa ei ole voimassaolevassa laissa 
säännöksiä. Liikennevirasto myöntää joukko-
liikenteen valtionavustuksia ja hoitaa joukko-
liikenteen kehittämiseen liittyviä valtakun-
nallisia tehtäviä. Lisäksi Liikennevirasto tu-
kee joukkoliikenteen toimivaltaisia viran-
omaisia niiden työssä. 

16 §. EU:n linja-autoliikenteen matkustaji-
en oikeuksia koskevassa asetuksessa tarkoite-
tut toimivaltaiset viranomaiset. Pykälää muu-
tettaisiin siten, että siihen lisättäisiin 2 §:n 
määritelmistä poistettu EU:n linja-
autoliikenteen matkustajien oikeuksia koske-
van asetuksen koko nimi. 

19 §. Joukkoliikenneluvan myöntämisen 
edellytykset. Pykälän 1 momentin 3 kohtaa 
muutettaisiin siten, että siihen lisättäisiin 
konkurssiketjutuksen estävä ehto. Joukko-
liikenneluvan myöntämisen edellytyksenä 
olisi, että myöskään hakijan Harmaan talou-
den selvitysyksiköstä annetun lain 
(1207/2010) 2 §:ssä tarkoitettua organisaa-
tiohenkilöä taikka näiden määräämisvallassa 
arvopaperimarkkinalain 2 luvun 4 §:ssä tar-
koitetulla tavalla olevaa yhteisöä ei saa olla 
asetettu konkurssiin joukkoliikenne- tai taksi-
lupaa vaativalla toimialalla viimeisimmän 
kahden vuoden aikana. Nykyisin konkurssi-
kielto koskee vain luvanhakijaa itseään. 

Pykälän 1 momentin 4 kohtaa muutettaisiin 
täsmentämällä erääntyneiden velkojen ja so-
siaaliturvamaksujen käsitteitä. Joukkoliiken-
neluvan myöntämisen edellytykseksi asetet-
taisiin, että hakijalla ei ole veroihin, lakisää-
teisiin  eläke-, tapaturma- tai työttömyysva-
kuutusmaksuihin taikka Tullin perimiin mak-
suihin liittyvien velvollisuuksien laiminlyön-
tejä eikä muita ulosotossa olevia velkoja, jot-
ka ovat hakijan maksukykyyn nähden vähäis-
tä suurempia, eikä velkoja, jotka on palautet-
tu ulosotosta varattomuustodistuksin. 

Pykälän 1 momentin 5 kohdan lopussa 
korvattaisiin piste puolipisteellä. Momenttiin 
lisättäisiin uusi 6 kohta, jolloin luettelo ei 
päättyisi 5 kohtaan. 

Pykälän 1 momenttiin lisättäisiin uusi 6 
kohta, jonka mukaan joukkoliikenneluvan 
saamisen edellytyksenä olisi työoikeudellis-
ten velvoitteiden noudattaminen. Liikenne-

lupa myönnettäisiin hakijalle, joka ei ole ta-
hallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta 
olennaisesti laiminlyönyt työsopimuslain, 
työehtosopimuslain, työaikalain tai vuosi-
lomalain mukaisten työsuhde-etuuksien suo-
rittamista taikka tapaturmavakuutuslain mu-
kaista työntekijän pakollista vakuutusvelvol-
lisuutta. 

Pykälän 2 momenttia muutettaisiin siten, 
että siihen sisältyisi viittaus uuteen 1 momen-
tin 6 kohtaan. 

22 §. Reittiliikenneluvan myöntämisen 
edellytykset. Pykälän 1 momentista poistet-
taisiin vaatimus vähintään kahden vuoden 
liikennöinnistä reittiliikenneluvan myöntämi-
sen edellytyksenä. Vaatimuksen poistamista 
on perusteltu yleisperusteluissa kohdassa 
1.1.2 Käytäntö ja nykytilan arviointi. 

Pykälän 2 momentin 5 kohtaa muutettaisiin 
siten, että siitä poistettaisiin viittaus kumot-
tavaksi esitettävään 33 §:n 2 momenttiin, jos-
sa kielletään reittiliikenneluvan ja kutsujouk-
koliikenneluvan peruuttaminen ennen vä-
himmäisliikennöintiaikojen päättymistä. Sen 
sijaan momentissa viitattaisiin 33 §:ään. Si-
ten reittiliikenneluvan hylkääminen olisi 
edelleen mahdollista sillä perusteella, että 
hakija on viimeksi kuluneiden kahden vuo-
den aikana lopettanut reittiliikenteen tai kut-
sujoukkoliikenteen harjoittamisen ilman vi-
ranomaisen tekemää päätöstä asiasta. 

Pykälän 3 momentti kumottaisiin. Tämän 
reittiliikenneluvan hylkäämisperusteen ku-
moamista on perusteltu yleisperusteluissa 
kohdassa 1.1.2 Käytäntö ja nykytilan arvioin-
ti. 

Pykälän 4 momentista tulisi uusi 3 mo-
mentti. Momenttia muutettaisiin siten, että 
siinä viitattaisiin 2 momentin 1—4 kohtaan. 

23 §. Kutsujoukkoliikenneluvan myöntämi-
sen edellytykset. Pykälän 1 momentista pois-
tettaisiin vaatimus vähintään yhden vuoden 
liikennöinnistä kutsujoukkoliikenneluvan 
myöntämisen edellytyksenä. Vaatimuksen 
poistamista on perusteltu yleisperusteluissa 
kohdassa 1.1.2 Käytäntö ja nykytilan arvioin-
ti. 

27 §. Reittiliikenneluvan hakeminen ja 
muuttaminen. Pykälän 1 momenttia muutet-
taisiin siten, että reittiliikennelupaa koske-
vassa hakemuksessa olisi ilmoitettava liiken-
teen kaikki pysäkit. Voimassaolevan lain sa-
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namuodon mukaan hakemuksessa on ilmoi-
tettava kaikki tai tärkeimmät pysäkit. Muu-
toksella edistettäisiin luotettavan ja ajantasai-
sen matkustajainformaation saamista sekä 
annettaisiin toimivaltaiselle viranomaiselle 
aiempaa tarkempi tietopohja alueensa jouk-
koliikennetarjonnan koordinointiin. 

30 §. Liikenneluvan voimassaoloaika ja 
ehdot. Pykälän 1 momentista poistettaisiin 
virke, jonka mukaan joukkoliikennelupaan 
on merkittävä liikenteessä käytettävien linja-
autojen enimmäismäärä. Tämä mahdollistaisi 
liikenteessä käytettävien linja-autojen enim-
mäismäärän lisäämisen kesken lupakauden 
ilman, että lupa jäljennöksineen pitäisi pe-
ruuttaa ja myöntää tilalle uusi muutetulla lin-
ja-autojen enimmäismäärällä. 

Pykälän 2 momenttia muutettaisiin siten, 
että reittiliikenneluvassa vahvistettaisiin lii-
kenteen kaikki pysäkit. Voimassaolevan lain 
sanamuodon mukaan luvassa on vahvistetta-
va kaikki tai tärkeimmät pysäkit. Muutos on 
tarpeellinen, koska 27 §:ää ehdotetaan muu-
tettavan siten, että hakemuksessa on ilmoitet-
tava kaikki pysäkit. Luvassa ei vahvistettaisi 
ajankohtaa, jolloin liikenteen aikaisintaan saa 
lopettaa, sillä laista poistettaisiin reittiliiken-
teen harjoittamisen vähimmäisaika. 

Pykälän 3 momenttia muutettaisiin siten, 
että kutsujoukkoliikenneluvassa ei vahvistet-
taisi ajankohtaa, jolloin liikenteen aikaisin-
taan saa lopettaa, sillä laista poistettaisiin 
kutsujoukkoliikenteen harjoittamisen vä-
himmäisaika. 

30 a §. Valvonta. Pykälän 2 momenttia 
muutettaisiin siten, että Etelä-Pohjanmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
olisi lupaviranomaisena selvitettävä kerran 
kalenterivuodessa vain jonkin 19 §:ssä sääde-
tyn joukkoliikenneluvan myöntämisen edel-
lytyksen osalta, täyttävätkö luvanhaltijat sen 
edelleen. Organisaatiohenkilöiden osalta sel-
vitys olisi tehtävä vain, jos siihen on erityi-
nen syy. Voimassaolevan lain mukaan kerran 
vuodessa tehtävä valvonta tulee kohdistaa 
kaikkiin 19 §:n mukaisiin luvan myöntämi-
sen edellytyksiin. Valvonnan väljentäminen 
mahdollistaisi sen, että Etelä-Pohjanmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voisi 
käyttää resurssinsa nykyistä tarkoituksenmu-
kaisemmin. 

33 §. Reittiliikenneluvan ja kutsujoukkolii-
kenneluvan peruuttaminen luvanhaltijan 
pyynnöstä. Pykälän 2 momentti kumottaisiin 
tarpeettomana, sillä laista poistettaisiin reitti- 
ja kutsujoukkoliikenteen harjoittamisen vä-
himmäisaika. 

Myös pykälän 3 momentti kumottaisiin 
tarpeettomana, sillä se soveltuu vain tilantei-
siin, joissa reitti- ja kutsujoukkoliikennelu-
van edellyttämä vähimmäisliikennöintiaika ei 
olisi kulunut umpeen. Koska laista poistettai-
siin reitti- ja kutsujoukkoliikenteen harjoit-
tamisen vähimmäisaika, säännös olisi tarpee-
ton. 

45 §. Valtionrahoituksen käyttötarkoituk-
set. Pykälään lisättäisiin uusi 2 momentti, jo-
ka sisältäisi valtuussäännöksen valtioneuvos-
ton asetuksen antamiseen. Voimassaoleva 
joukkoliikenteen valtionavustuksista annettu 
asetus on erillisen valtuussäännöksen puuttu-
essa annettu valtionavustuslain (688/2001) 
nojalla. 

47 §. Velvollisuus harjoittaa liikennettä. 
Pykälän 2 momentti kumottaisiin tarpeetto-
mana, koska laista poistettaisiin reittiliiken-
teen ja kutsujoukkoliikenteen vähimmäis-
liikennöintiaikaa koskevat säännökset. 

50 §. Kuolinpesän oikeus jatkaa liikennet-
tä. Lakiin lisättäisiin uusi 50 §. EU:n liiken-
teenharjoittaja-asetuksessa ei ole säädetty 
kuolinpesän oikeudesta liikenteen harjoitta-
miseen. Koska säännöksiä ei ole, luvanhalti-
jan kuollessa henkilökohtainen liikennelupa 
lakkaa olemasta voimassa eikä liikennettä 
voi enää harjoittaa. Luvan ja sen mukana kul-
jetusten välitön lakkaaminen aiheuttaa usein 
kohtuuttomia ongelmia kuljetuksen tilaajalle 
ja kuolinpesälle. Vastaavaa ongelmaa ei ole 
yhtiömuotoisesti toimivalla kuljetusyrityksel-
lä, koska yhtiö ja sen liikennelupa säilyy 
omistajan kuollessa. Kuolinpesä voidaan rin-
nastaa yhtiöön.  

Esityksessä ehdotetaan kuolinpesälle oike-
utta jatkaa liikennettä kuuden kuukauden 
ajan, kun se kolmen kuukauden kuluessa il-
moittaa lupaviranomaiselle uuden liikentees-
tä vastaavan henkilön. Säännös vastaa taksi-
liikennelain 23 §:ää, jossa kuolinpesälle 
mahdollistetaan liikenteen harjoittamisen oi-
keus 18 kuukaudeksi.  
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Samaa säännöstä ehdotetaan tässä esityk-
sessä myös lakiin kaupallisista tavarankulje-
tuksista tiellä. 

Taksiliikennelain säännöstä vastaava sään-
nös kuolinpesän oikeudesta oli luvanvarai-
sesta henkilöliikenteestä tiellä annetun ase-
tuksen 17 §:ssä, kunnes se EU:n liikenteen-
harjoittaja-asetuksen voimaan tullessa vuon-
na 2011 kumottiin. Koska liikenteestä vas-
taavan henkilön palvelut voi mainitun ase-
tuksen 4 artiklan mukaan nykyisin ostaa ul-
kopuoliselta ja yrityksen toiminta kuolin-
pesänä on poikkeuksellista, lyhyempää aika-
rajoitusta voi pitää perusteltuna. 

57 §. Tietojen luovuttaminen viranomaisel-
le. Pykälän 1 momenttia muutettaisiin siten, 
että Liikennevirasto tai sen toimeksiannosta 
toimiva taho saisi oikeuden käyttää liiken-
teen kysyntä- ja tarjontatietoja tilastointiin, 
tutkimukseen ja kehittämiseen. Voimassa-
olevan lain mukaan vain Liikennevirastolla 
on oikeus käyttää tietoja tilastointiin ja tut-
kimukseen. Muutoksella helpotettaisiin Lii-
kenneviraston työtä joukkoliikenteen kansal-
lisessa kehittämisessä. 

Pykälän 2 momentin viimeisen virkkeen 
sanamuotoa täsmennettäisiin, ja momentin 
loppuun lisättäisiin uusi, toimivaltaisten vi-
ranomaisten tietojen luovuttamista koskeva 
säännös. Liikenteenharjoittajalla olisi velvol-
lisuus luovuttaa liikenteen reitti-, pysäkki- ja 
aikataulutiedot toimivaltaisille viranomaisille 
ja Liikennevirastolle liikennepalveluista tie-
dottamista varten. Myös toimivaltaisilla vi-
ranomaisilla olisi velvollisuus luovuttaa Lii-
kennevirastolle liikenteen reitti-, pysäkki- ja 
aikataulutiedot silloin, kun toimivaltainen vi-
ranomainen vastaa liikenteen reitti- ja aika-
taulutiedoista. 

Pykälän 5 momenttia muutettaisiin siten, 
että tietojen luovuttamisesta säädettäisiin val-
tioneuvoston asetuksella liikenne- ja viestin-
täministeriön asetuksen sijaan. Nykyisen 
käytännön mukaan asetukset annetaan pää-
sääntöisesti valtioneuvoston asetuksina. 
Momentin loppuun lisättäisiin säännös, jossa 
annettaisiin Liikennevirastolle valtuus antaa 
määräyksiä tietojen luovuttamiseen liittyen. 
Muutos on tarpeen, jotta Liikennevirasto voi 
määrätä liikenteenharjoittajia ja toimivaltai-
sia viranomaisia sellaisella yksityiskohtai-

suuden tasolla, johon ei ole tarkoituksenmu-
kaista mennä valtioneuvoston asetuksella. 

58 §. Oikeus rekisteritietojen ja muiden 
valvontatietojen saantiin. Säännöstä muutet-
taisiin siten, että voimassaolevan lain 1 ja 2 
momentin tilalle lisättäisiin uusi 1—4 mo-
mentti, jotka vastaavat sisällöltään aiempaa 1 
ja 2 momenttia, mutta niihin sisällytettäisiin 
viittaus verohallinnon Harmaan talouden sel-
vitysyksikköön. Joukkoliikennelupaa myön-
nettäessä ja lupavalvontaa suoritettaessa teh-
tävät tarkastukset edellyttävät monien erilais-
ten viranomaistietojen keräämistä yksitellen. 
Harmaan talouden selvitysyksikkö toimittaa 
niin sanottuja velvoitteidenhoitoselvityksiä, 
joista ilmenevät paitsi vero- ja ulosottovelko-
jen määrä, myös muut yrityksen vakavarai-
suutta ilmaisevat tunnusluvut sekä yrityksen 
organisaatiohenkilöiden kytkennät. Muutos 
mahdollistaisi näiden tietojen saamisen ker-
ralla teknisen käyttöyhteyden avulla. Har-
maan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 
6 §:n 1 momentin 14 kohdan mukaan selvi-
tysyksikkö voi antaa tiedot joukkoliikennelu-
van myöntämistä ja peruuttamista varten. 

 
 
1.2 Tieliikennelaki 

88 c §. Lasten turvalaitteen käyttöä ja 
vammaisten ja paareilla matkustavien henki-
löiden kuljetuksia koskevat vastuusäännök-
set. Pykälän otsikkoa ja 2 momenttia muutet-
taisiin kattamaan kaikkien niiden kuljettajien 
vastuu, jotka kuljettavat vammaisia henkilöi-
tä henkilöautolla tai linja-autolla, joka on re-
kisteröity korkeintaan 16 matkustajalle. 
Myös kuljetettavien piiriä laajennettaisiin 
kattamaan paareilla matkustavat henkilöt, 
joita ei voi pitää vammaisina henkilöinä. Ny-
kyinen pykälä koskee vain invataksin kuljet-
tajia, pyörätuolin kiinnitystä invataksiin ja 
matkustamisessa tarvittavia turvalaitteita. 

Invataksin määritelmä sisältyy ajoneuvojen 
rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen 
(1256/1992) 13 §:ään. Vammaiset henkilöt 
käyttävät kuitenkin nykyään paitsi invatak-
sia, myös esteetöntä taksia, tavallista henki-
löautotaksia ja linja-autoa. Kunnat käyttävät 
kuljetuspalveluihin yhä enemmän pienlinja-
autoja. Kunnat voivat käyttää kuljetuksiin 
myös omaa kalustoaan. Vammaisia henkilöi-
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tä voidaan luonnollisesti kuljettaa myös 
muussa kuin ammattimaisessa liikenteessä. 
Kuljettajan olisi huolehdittava siitä, että mat-
kustajat voivat siirtyä turvallisesti ajoneu-
voon ja siitä ulos ja että tähän tarvittavia lait-
teita kuten pyörätuolinostinta tai luiskaa käy-
tetään asianmukaisesti. Ajoneuvon kuljetta-
jan olisi lisäksi huolehdittava siitä, että mat-
kustajien pyörätuolit ja paarit on kiinnitetty 
ajoneuvoon asianmukaisesti. 
 
1.3 Laki kaupallisista tavarankuljetuk-

sista tiellä  

26 §. Kuolinpesän oikeus jatkaa liikennet-
tä. Lakiin lisättäisiin uusi 26 §, jossa säädet-
täisiin kuolinpesälle oikeus jatkaa liikennettä 
kuuden kuukauden ajan, kun se kolmen kuu-
kauden kuluessa ilmoittaisi lupaviranomai-

selle uuden liikenteestä vastaavan henkilön. 
Perustelut ovat samat kuin edellä joukkolii-
kennelain 50 §:n osalta. Vastaava säännös si-
sältyi aiemmin voimassa olleeseen kaupalli-
sista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain 
26 §:ään, joka kumottiin vuoden 2011 lopus-
sa EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen tul-
lessa voimaan. 
 
2  Voimaantulo  

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivä-
nä maaliskuuta 2015. 
 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1.  

Laki 
joukkoliikennelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan joukkoliikennelain (869/2009) 22 §:n 3 momentti, 33 §:n 2 ja 3 momentti sekä 47 

§:n 2 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 33 §:n 2 ja 3 momentti laissa 1219/2011,  
muutetaan 1 §:n 1 ja 3 momentti, 2 §, 9 §:n 1 momentti, 16 §, 19 §:n 1 momentin 3–5 kohta 

ja 2 momentti, 22 §:n 1, 2 ja 4 momentti, 23, 27, 30, 30 a, 57 ja 58 §, sellaisina kuin niistä 
ovat 1 §:n 1 momentti, sekä 16 ja 57 § laissa 389/2013, 2 § osaksi laeissa 1219/2011 ja 
389/2013, 9 §:n 1 momentti, 19 §:n 1 momentin 3—5 kohta ja 2 momentti, 30 § osaksi laissa 
1219/2011 sekä 30 a ja 58 § laissa 872/2012, sekä 

lisätään 9 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1219/2011, uusi 5 momentti, lakiin uusi 
10 a §, 19 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laissa 1219/2011, uusi 6 kohta, 45 §:ään uu-
si 2 momentti sekä lakiin siitä lailla 1219/2011 kumotun 50 §:n tilalle uusi 50 §, seuraavasti: 
 
 

1 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan joukkoliikenteenä 
harjoitettavaan ammattimaiseen henkilöiden 
kuljettamiseen tiellä linja-autolla, jollei rau-
tateiden ja maanteiden julkisista henkilö-
liikennepalveluista 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 6 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 7 kohdan, 14 §:n, 6 
luvun sekä 53 §:n 2 momentin säännöksiä 
sovelletaan vain palvelusopimusasetuksen 
mukaisesti harjoitettavaan joukkoliikentee-
seen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tämän lain 2 §:n 1 ja 7 kohdan, 3—7 ja 14 
§:n, 6 luvun sekä 57 §:n säännöksiä sovelle-
taan myös raideliikenteeseen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 §  

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) joukkoliikenteellä yleisesti käytettävissä 

tai tilattavissa olevaa, useiden ihmisten kul-
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jettamiseen tarkoitettua ammattimaista 
markkinaehtoisesti tai palvelusopimusasetuk-
sen mukaisesti harjoitettua linja-
autoliikennettä ja palvelusopimusasetuksen 
mukaisesti harjoitettua raideliikennettä; 
— — — — — — — — — — — — — — 

3) tilausliikenteellä markkinaehtoista lii-
kennettä, jota harjoitetaan vain tilauksesta 
yksilöitävissä olevan tilaajan etukäteen mää-
räämällä tavalla; 

4) reittiliikenteellä markkinaehtoista lii-
kennettä, joka on säännöllistä, jonka palvelut 
ovat yleisesti käytettävissä ja jonka reitin 
päätepisteet, pysäkit sekä aikataulun luvan 
myöntävä viranomainen vahvistaa; 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) liikenteestä vastaavalla henkilöllä maan-
tieliikenteen harjoittajan ammatin harjoitta-
misen edellytyksiä koskevista yhteisistä 
säännöistä ja neuvoston direktiivin 96/26/EY 
kumoamisesta annetun Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1071/2009, jäljempänä EU:n liikenteenhar-
joittaja-asetus, 2 artiklan 5 kohdassa ja 4 ar-
tiklassa tarkoitettua henkilöä; 

7) käyttöoikeussopimuksella julkisista han-
kinnoista annetun lain (348/2007) 5 §:n 6 
kohdassa määriteltyä palveluja koskevaa 
käyttöoikeussopimusta. 
 
 

9 § 

Liikenteen harjoittamiseen oikeuttavat luvat 
ja asiakirjat 

Ammattimainen henkilöiden kuljettaminen 
tiellä linja-autolla korvausta vastaan on sallit-
tu joukkoliikenneluvan, reittiliikenneluvan 
tai kutsujoukkoliikenneluvan perusteella. 
Liikenteen harjoittamisesta viranomaisen 
kanssa tehdyn sopimuksen perusteella sääde-
tään palvelusopimusasetuksessa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Kansainvälisen liikenteen harjoittamisesta 
määrätään linja-autoilla harjoitettavaa satun-
naista kansainvälistä matkustajaliikennettä 
koskevan sopimuksen (Interbus-sopimus) te-
kemisestä tehdyssä neuvoston päätöksessä 
2002/917/EY tarkoitetussa sopimuksessa, jäl-
jempänä Interbus-sopimus, ja kahdenkeski-
sissä sopimuksissa sekä säädetään kansainvä-

lisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä 
koskevista yhteisistä säännöistä ja asetuksen 
(EY) N:o 561/2006 muuttamisesta annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sessa (EY) N:o 1073/2009, jäljempänä EU:n 
kansainvälistä linja-autoliikennettä koskeva 
asetus, jossa myös säädetään kabotaasiliiken-
teen harjoittamisesta. 
 
 

10 a § 

Joukkoliikenteen valtakunnallinen kehittämi-
nen. 

Liikennevirasto vastaa joukkoliikenteen 
valtakunnallisesta kehittämisestä. 
 

16 § 

EU:n linja-autoliikenteen matkustajien oike-
uksia koskevassa asetuksessa tarkoitetut toi-

mivaltaiset viranomaiset 

Sen lisäksi, mitä muussa laissa säädetään 
kuluttaja-asiamiehen ja kuluttajariitalauta-
kunnan toimivallasta, Liikenteen turvalli-
suusvirasto on matkustajien oikeuksista linja-
autoliikenteessä sekä asetuksen (EY) N:o 
2006/2004 muuttamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 
181/2011, jäljempänä EU:n linja-
autoliikenteen matkustajien oikeuksia koske-
va asetus, 28 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoi-
tettu toimivaltainen viranomainen. 
 
 
 

19 § 

Joukkoliikenneluvan myöntämisen edellytyk-
set. 

Joukkoliikennelupa myönnetään hakijalle: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) jota tai jonka harmaan talouden selvi-
tysyksiköstä annetun lain (1207/2010) 
2 §:ssä tarkoitettua organisaatiohenkilöä 
taikka näiden määräämisvallassa arvopape-
rimarkkinalain (746/2012) 2 luvun 4 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla olevaa yhteisöä ei ole 
asetettu konkurssiin sen toimiessa joukkolii-
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kenne- tai taksilupaa vaativalla toimialalla 
viimeisimmän kahden vuoden aikana; 

4) jolla ei ole veroihin, lakisääteisiin 
 eläke-, tapaturma- tai työttömyysvakuutus-
maksuihin taikka Tullin perimiin maksuihin 
liittyvien velvollisuuksien laiminlyöntejä ei-
kä muita ulosotossa olevia velkoja, jotka ovat 
hakijan maksukykyyn nähden vähäistä suu-
rempia, eikä velkoja, jotka on palautettu 
ulosotosta varattomuustodistuksin; 

5) jota ei ole määrätty liiketoimintakieltoon 
eikä väliaikaiseen liiketoimintakieltoon; 

6) joka ei ole tahallisesti tai törkeästä huo-
limattomuudesta olennaisesti laiminlyönyt 
työsopimuslain (55/2001), työehtosopimus-
lain (436/1946), työaikalain (605/1996) tai 
vuosilomalain (162/2005) mukaisten työsuh-
de-etuuksien suorittamista taikka tapaturma-
vakuutuslain (608/1948) mukaista työnteki-
jän pakollista vakuutusvelvollisuutta. 

Joukkoliikennelupa myönnetään EU:n lii-
kenteenharjoittaja-asetuksen 6 ja 7 artiklan ja 
tämän pykälän 1 momentin 3, 4 ja 6 kohdan 
vaatimukset täyttävälle oikeushenkilölle, 
jonka liikenteestä vastaava henkilö täyttää 
mainitun asetuksen 4, 6 ja 8 artiklassa sääde-
tyt vaatimukset sekä tämän pykälän 1 mo-
mentin 2 ja 5 kohdan edellytykset. Lisäksi 
hakijana olevan yrityksen toimitusjohtajan ja 
vastuunalaisten yhtiömiesten tulee olla 20 
§:ssä tarkoitetulla tavalla hyvämaineisia. 
 
 

22 § 

Reittiliikenneluvan myöntämisen edellytykset 

Reittiliikennelupa myönnetään hakijalle, 
jolla on joukkoliikennelupa ja joka sitoutuu 
harjoittamaan liikennettä 48 §:ssä tarkoitetun 
laatulupauksensa mukaisesti. 

Reittiliikenneluvan myöntävä viranomai-
nen voi hylätä hakemuksen, jos: 
— — — — — — — — — — — — — — 

5) hakija on ilman viranomaisen 33 §:n no-
jalla tekemää liikenneluvan peruuttamis-
päätöstä viimeksi kuluneen kahden vuoden 
aikana lopettanut reittiliikenteen tai kutsu-
joukkoliikenteen harjoittamisen; 
— — — — — — — — — — — — — — 

Sovellettaessa 2 momentin 1–4 kohtaa ha-
kemus voidaan hylätä myös osittain.  

23 § 

Kutsujoukkoliikenneluvan myöntämisen edel-
lytykset 

Kutsujoukkoliikennelupa myönnetään ha-
kijalle, jolla on joukkoliikennelupa ja joka si-
toutuu harjoittamaan liikennettä 48 §:ssä tar-
koitetun laatulupauksensa mukaisesti. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

27 § 

Reittiliikenneluvan hakeminen ja muuttami-
nen 

Reittiliikennelupaa koskevassa hakemuk-
sessa on ilmoitettava liikenteen reitti, kaikki 
pysäkit, aikataulu ja liikenteen aiottu aloitta-
misaika, ajankohdat, jolloin liikenteen aika-
tauluja voidaan muuttaa, sekä tarvittaessa lii-
kenteen luonne. Hakemukseen on tarvittaessa 
liitettävä selvitys siitä, että haetut väylät ja 
pysäkit ovat liikennöintiin käytettävissä. Li-
säksi hakemuksessa on ilmoitettava, onko 
hakemuksen jättämistä edeltänyt 7 §:ssä tar-
koitettu liikenteenharjoittajien välinen yhteis-
työ. Hakemukseen on liitettävä 48 §:ssä tar-
koitettu liikennepalveluja koskeva laatulupa-
us tai siinä on ilmoitettava, mistä Internet-
osoitteesta se on saatavilla. Hakemus on toi-
mitettava toimivaltaiselle viranomaiselle 
viimeistään kolme kuukautta ennen aiottua 
liikenteen aloittamisaikaa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

30 § 

Liikenneluvan voimassaoloaika ja ehdot 

Joukkoliikennelupa on voimassa viisi vuot-
ta. Joukkoliikenneluvan alkuperäiskappaleen 
lisäksi liikenteenharjoittajalle annetaan lii-
kenteessä käytettävien autojen enimmäis-
määrää vastaava määrä joukkoliikenneluvan 
oikeaksi todistettuja jäljennöksiä, joiden tur-
vaominaisuudet vastaavat EU:n kansainvälis-
tä linja-autoliikennettä koskevan asetuksen 4 
artiklan 2 kohdassa sekä asetuksen liitteessä I 
yhteisöluvalle ja sen jäljennöksille asetettuja 
vaatimuksia. 
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Reittiliikennelupa on voimassa enintään 
kymmenen vuotta. Siinä on vahvistettava lu-
van voimassaoloaika, liikenteen reitti, kaikki 
pysäkit ja aikataulu sekä ajankohdat, jolloin 
liikenne on aloitettava ja jolloin liikenteen 
aikatauluja voidaan muuttaa, sekä tarvittaes-
sa liikenteen luonne. 

Kutsujoukkoliikennelupa on voimassa 
enintään viisi vuotta. Siinä on vahvistettava 
luvan voimassaoloaika, toiminta-alue, kuva-
us matkojen yhdistelystä sekä ajankohta, jol-
loin liikenne on aloitettava. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

30 a § 

Valvonta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskuksen on vähintään kerran ka-
lenterivuodessa selvitettävä jonkin 19 §:ssä 
säädetyn liikenneluvan myöntämisen edelly-
tyksen osalta, täyttävätkö luvanhaltijat edel-
leen tämän edellytyksen. Organisaatiohenki-
löistä selvitys on tehtävä vain kun siihen on 
erityinen syy. 
 

45 § 

Valtionrahoituksen käyttötarkoitukset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-

kempia säännöksiä joukkoliikenteen valtion-
avustusten myöntämisestä. 
 

50 § 

Kuolinpesän oikeus jatkaa liikennettä 

Jos joukkoliikenneluvan haltija kuolee, 
kuolinpesä saa jatkaa liikennettä enintään 
kuuden kuukauden ajan kuolinpäivästä, jos 
se kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäiväs-
tä ilmoittaa EU:n liikenteenharjoittaja-
asetuksen 4 artiklan edellytykset täyttävän 
liikenteestä vastaavan henkilön lupaviran-
omaiselle. 
 

57 § 

Tietojen luovuttaminen 

Liikenteenharjoittajalla on velvollisuus lii-
ke- ja ammattisalaisuuden estämättä luovut-
taa harjoittamansa liikenteen tarjontaa ja to-
teutunutta kysyntää sekä talouttaan koskevia 
tietoja liikenne- ja viestintäministeriölle val-
takunnallisen liikenteen palvelutason määrit-
telyä varten sekä Liikennevirastolle tai sen 
toimeksiannosta toimivalle taholle tilastoin-
tia, tutkimusta ja kehittämistä varten. 

Liikenteenharjoittajalla on velvollisuus lii-
ke- ja ammattisalaisuuden estämättä luovut-
taa 3 luvussa tarkoitetuille toimivaltaisille vi-
ranomaisille niiden toimivaltaan kuuluvan 
liikenteen tarjontaa ja toteutunutta kysyntää 
koskevia tietoja palvelutason määrittelyä ja 
liikenteen suunnittelua varten. Liikenteenhar-
joittajan on luovutettava ajantasaiset liiken-
teen reitti-, pysäkki- ja aikataulutiedot toimi-
valtaisille viranomaisille ja Liikennevirastol-
le liikennepalveluista tiedottamista varten. 
Toimivaltaisen viranomaisen on luovutettava 
ajantasaiset liikenteen reitti-, pysäkki- ja ai-
kataulutiedot Liikennevirastolle liikennepal-
veluista tiedottamista varten. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-
kempia säännöksiä siitä, mitä tietoja ja missä 
muodossa liikenteenharjoittajan tai toimival-
taisen viranomaisen tulee luovuttaa 1—3 
momentin perusteella. Liikennevirasto antaa 
tarkemmat määräykset sen vahvistamien py-
säkkitunnisteiden käytöstä sekä 1—3 mo-
mentissa tarkoitettujen tietojen luovuttami-
sesta teknisen käyttöyhteyden avulla tai muu-
toin sähköisesti. 

  
 

58 § 

Oikeus rekisteritietojen ja muiden valvonta-
tietojen saantiin 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksella on oikeus salassapito-
säännösten estämättä saada viranomaiselta ja 
muulta julkista tehtävää hoitavalta välttämät-
tömät tiedot liikenneluvan myöntämiseksi, 
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valvonnan suorittamiseksi sekä luvan peruut-
tamisen edellytysten selvittämiseksi. 

Lisäksi Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksella on oikeus 
saada 1 momentissa mainittuja tietoja vas-
taavat välttämättömät tiedot rikosrekisteristä, 
sakkorekisteristä, ajoneuvoliikennerekisteris-
tä, ulosottorekisteristä, liiketoiminta-
kieltorekisteristä ja verotuksen tietojärjestel-
mästä sekä välttämättömät tiedot mainituista 
rekistereistä seuraavien asioiden käsittele-
mistä varten: 

1) varoituksen antaminen; 
2) EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 14 

artiklassa tarkoitetun henkilön soveltumat-
tomuuden selvittäminen; 

3) liikenteenharjoittajan vakavaraisuuden 
osoittamiseksi annetun vakuuden palauttami-
nen. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot 
saadaan pyytää tulee pyynnöstä antaa: 

1) liikenneluvan hakijasta ja haltijasta; 
2) liikenteestä vastaavasta henkilöstä; 
3) yrityksen toimitusjohtajasta; 
4) vastuunalaisista yhtiömiehistä; ja 
5) Harmaan talouden selvitysyksiköstä an-

netun lain 2 §:n 2 kohdassa tarkoitetusta or-
ganisaatiohenkilöstä tai 1 kohdassa tarkoite-
tusta organisaatiosta, jossa hakijan organisaa-
tiohenkilö on organisaatiohenkilöasemassa. 

Tässä pykälässä tarkoitettuja tietoja saa ha-
kea teknisen käyttöyhteyden avulla ilman sen 
suostumusta, jonka etujen suojaamiseksi sa-
lassapitovelvollisuus on säädetty. 
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 
20  . 

 
 

————— 
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2. 

Laki 
tieliikennelain 88 c §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan tieliikennelain (267/1981) 88 c §:n otsikko ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat 

laissa 234/2006, seuraavasti: 
 

88 c § 

Lasten turvalaitteen käyttöä ja vammaisten 
ja paareilla matkustavien henkilöiden kulje-

tuksia koskevat vastuusäännökset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos ajoneuvo on rekisteröity kuljettajan li-

säksi korkeintaan 16 matkustajalle, ajoneu-
von kuljettajan on huolehdittava siitä, että 

matkustajat voivat siirtyä turvallisesti ajo-
neuvoon ja siitä ulos ja että tähän tarvittavia 
laitteita käytetään asianmukaisesti. Ajo-
neuvon kuljettajan on lisäksi huolehdittava 
siitä, että matkustajien pyörätuolit ja paarit 
on kiinnitetty ajoneuvoon asianmukaisesti. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä  kuuta 

20.  
————— 
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3.  

Laki 
kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annettuun lakiin (693/2006) lailla 1283/2011 

kumotun 26 §:n tilalle uusi 26 § seuraavasti: 
 

26 §  

Kuolinpesän oikeus jatkaa liikennettä 

Jos yhteisöluvan, kotimaan liikenneluvan 
tai traktoriliikenneluvan haltija kuolee, kuo-
linpesä saa jatkaa liikennettä enintään kuu-
den kuukauden ajan kuolinpäivästä, jos se 
kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä 

ilmoittaa EU:n liikenteenharjoittaja-
asetuksen 4 artiklan edellytykset täyttävän 
liikenteestä vastaavan henkilön lupaviran-
omaiselle. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä  kuuta 20 

. 

————— 
 

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2014 

 
 

Pääministeri 

ALEXANDER STUBB 

 

 

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 
 
 

1.  

Laki 
joukkoliikennelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan joukkoliikennelain (869/2009) 22 §:n 3 momentti, 33 §:n 2 ja 3 momentti sekä 47 

§:n 2 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 33 §:n 2 ja 3 momentti laissa 1219/2011,  
muutetaan 1 §:n 1 ja 3 momentti, 2 §, 9 §:n 1 momentti, 16 §, 19 §:n 1 momentin 3—5 koh-

ta ja 2 momentti, 22 §:n 1, 2 ja 4 momentti, 23, 27, 30, 30 a, 57 ja 58 §, sellaisina kuin niistä 
ovat 1 §:n 1 momentti, sekä 16 ja 57 § laissa 389/2013, 2 § osaksi laeissa 1219/2011 ja 
389/2013, 9 §:n 1 momentti, 19 §:n 1 momentin 3—5 kohta ja 2 momentti, 30 § osaksi laissa 
1219/2011 sekä 30 a ja 58 § laissa 872/2012, sekä 

lisätään 9 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1219/2011, uusi 5 momentti, lakiin uusi 
10 a §, 19 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laissa 1219/2011, uusi 6 kohta, 45 §:ään uu-
si 2 momentti sekä lakiin siitä lailla 1219/2011 kumotun 50 §:n tilalle uusi 50 §, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki  Ehdotus 
 

1 §

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan joukkoliikenteenä 
harjoitettavaan ammattimaiseen henkilöiden 
kuljettamiseen tiellä linja-autolla, jollei rauta-
teiden ja maanteiden julkisista henkilö-
liikennepalveluista 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 palvelusopimusasetus, 
tai muista Euroopan unionin asetuksista muu-
ta johdu. Lain 2 §:n 1 ja 10 kohdan, 3–7 §:n, 
8 §:n 1 momentin, 9 §:n 1 ja 2 momentin, 47 
ja 48 §:n, 49 §:n 2 momentin, 52 §:n, 53 §:n 3 
momentin sekä 57 ja 58 §:n säännöksiä sovel-
letaan myös palvelusopimusasetuksen mukai-
sesti harjoitettavaan joukkoliikenteeseen. 
Lain 2 §:n 11 kohdan, 14 §:n, 6 luvun sekä 53 
§:n 2 momentin säännöksiä sovelletaan vain 

1 §

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan joukkoliikenteenä 
harjoitettavaan ammattimaiseen henkilöiden 
kuljettamiseen tiellä linja-autolla, jollei rauta-
teiden ja maanteiden julkisista henkilö-
liikennepalveluista 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 6 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 7 kohdan, 14 §:n, 6 
luvun sekä 53 §:n 2 momentin säännöksiä 
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palvelusopimusasetuksen mukaisesti harjoi-
tettavaan joukkoliikenteeseen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 
Tämän lain 2 §:n 1 ja 11 kohdan, 3–7 ja 14 

§:n, 6 luvun sekä 57 §:n säännöksiä sovelle-
taan myös raideliikenteeseen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
. 

sovelletaan vain palvelusopimusasetuksen 
mukaisesti harjoitettavaan joukkoliikentee-
seen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
Tämän lain 2 §:n 1 ja 7 kohdan, 3-7 ja 14 

§:n, 6 luvun sekä 57 §:n säännöksiä sovelle-
taan myös raideliikenteeseen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

 
2 §

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) joukkoliikenteellä yleisesti käytettävissä 

tai tilattavissa olevaa, useiden ihmisten kul-
jettamiseen tarkoitettua: 

a) ammattimaista linja-autoliikennettä, riip-
pumatta siitä harjoitetaanko liikennettä mark-
kinaehtoisesti vai palvelusopimusasetuksen 
mukaisesti; 

b) palvelusopimusasetuksen mukaisesti har-
joitettua raideliikennettä; 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) tilausliikenteellä markkinaehtoista lii-
kennettä, jota harjoitetaan vain tilauksesta ti-
laajan määräämällä tavalla; 

 
4) reittiliikenteellä markkinaehtoista liiken-

nettä, joka on säännöllistä, jonka palvelut 
ovat yleisesti käytettävissä ja jonka reitin pää-
tepisteet, pysäkit tai tärkeimmät pysäkit sekä 
aikataulun luvan myöntävä viranomainen 
vahvistaa; 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) EU:n kansainvälistä linja-autoliikennettä 
koskevalla asetuksella kansainvälisen linja-
autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevista 
yhteisistä säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 
561/2006 muuttamisesta annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 
1073/2009; 

 
 
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 

2 §  

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) joukkoliikenteellä yleisesti käytettävissä 

tai tilattavissa olevaa, useiden ihmisten kul-
jettamiseen tarkoitettua ammattimaista 
markkinaehtoisesti tai palvelusopimusasetuk-
sen mukaisesti harjoitettua linja-
autoliikennettä ja palvelusopimusasetuksen 
mukaisesti harjoitettua raideliikennettä; 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
3) tilausliikenteellä markkinaehtoista lii-

kennettä, jota harjoitetaan vain tilauksesta 
yksilöitävissä olevan tilaajan etukäteen mää-
räämällä tavalla; 

4) reittiliikenteellä markkinaehtoista lii-
kennettä, joka on säännöllistä, jonka palvelut 
ovat yleisesti käytettävissä ja jonka reitin 
päätepisteet, pysäkit sekä aikataulun luvan 
myöntävä viranomainen vahvistaa; 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) liikenteestä vastaavalla henkilöllä maan-
tieliikenteen harjoittajan ammatin harjoitta-
misen edellytyksiä koskevista yhteisistä 
säännöistä ja neuvoston direktiivin 96/26/EY 
kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1071/2009, 
jäljempänä EU:n liikenteenharjoittaja-asetus, 
2 artiklan 5 kohdassa ja 4 artiklassa tarkoitet-
tua henkilöä; 

7) käyttöoikeussopimuksella julkisista han-
kinnoista annetun lain (348/2007) 5 §:n 6 
kohdassa määriteltyä palveluja koskevaa 
käyttöoikeussopimusta. 
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asetusta (EU) N:o 181/2011; 
8) EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksella 

maantieliikenteen harjoittajan ammatin har-
joittamisen edellytyksiä koskevista yhteisistä 
säännöistä ja neuvoston direktiivin 96/26/EY 
kumoamisesta annettua Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 
1071/2009; 

9) Interbus-sopimuksella linja-autoilla har-
joitettavaa satunnaista kansainvälistä mat-
kustajaliikennettä koskevan sopimuksen (In-
terbus-sopimus) tekemisestä tehdyssä neuvos-
ton päätöksessä 2002/917/EY tarkoitettua so-
pimusta; 

10) liikenteestä vastaavalla henkilöllä EU:n 
liikenteenharjoittaja-asetuksen 2 artiklan 5 
kohdassa ja 4 artiklassa tarkoitettua henkilöä; 

11) käyttöoikeussopimuksella julkisista 
hankinnoista annetun lain (348/2007) 5 §:n 6 
kohdassa määriteltyä palveluja koskevaa 
käyttöoikeussopimusta. 
 

9 § 

Liikenteen harjoittamiseen oikeuttavat luvat 
ja asiakirjat 

Ammattimainen henkilöiden kuljettaminen 
tiellä linja-autolla korvausta vastaan on sallit-
tu joukkoliikenneluvan, reittiliikenneluvan tai 
kutsujoukkoliikenneluvan perusteella. Liiken-
teen harjoittamisesta viranomaisen kanssa 
tehdyn sopimuksen perusteella säädetään pal-
velusopimusasetuksessa. Kansainvälisen lii-
kenteen harjoittamisesta määrätään Interbus-
sopimuksessa ja kahdenkeskisissä sopimuk-
sissa sekä säädetään EU:n kansainvälistä lin-
ja-autoliikennettä koskevassa asetuksessa, 
jossa myös säädetään kabotaasiliikenteen har-
joittamisesta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

9 § 

Liikenteen harjoittamiseen oikeuttavat luvat 
ja asiakirjat 

Ammattimainen henkilöiden kuljettaminen 
tiellä linja-autolla korvausta vastaan on sallit-
tu joukkoliikenneluvan, reittiliikenneluvan 
tai kutsujoukkoliikenneluvan perusteella. 
Liikenteen harjoittamisesta viranomaisen 
kanssa tehdyn sopimuksen perusteella sääde-
tään palvelusopimusasetuksessa.  

 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kansainvälisen liikenteen harjoittamisesta 

määrätään linja-autoilla harjoitettavaa sa-
tunnaista kansainvälistä matkustajaliikennet-
tä koskevan sopimuksen (Interbus-sopimus) 
tekemisestä tehdyssä neuvoston päätöksessä 
2002/917/EY tarkoitetussa sopimuksessa, jäl-
jempänä Interbus-sopimus, ja kahdenkeski-
sissä sopimuksissa sekä säädetään kansain-
välisen linja-autoliikenteen markkinoille 
pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä ja 
asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta 



 HE 315/2014 vp  
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 

25

annetussa Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton asetuksessa (EY) N:o 1073/2009, jäljem-
pänä EU:n kansainvälistä linja-
autoliikennettä koskeva asetus, jossa myös 
säädetään kabotaasiliikenteen harjoittami-
sesta. 
 
 

 
 10 a § 

Joukkoliikenteen valtakunnallinen kehittämi-
nen. 

Liikennevirasto vastaa joukkoliikenteen 
valtakunnallisesta kehittämisestä. 
 

 
16 § 

EU:n linja-autoliikenteen matkustajien oike-
uksia koskevassa asetuksessa tarkoitetut toi-

mivaltaiset 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 ar-
tiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitettu toimivaltai-
nen viranomainen. 

16 § 

EU:n linja-autoliikenteen matkustajien oike-
uksia koskevassa asetuksessa tarkoitetut toi-

mivaltaiset viranomaiset 

Sen lisäksi, mitä muussa laissa säädetään 
kuluttaja-asiamiehen ja kuluttajariitalauta-
kunnan toimivallasta, Liikenteen turvalli-
suusvirasto on matkustajien oikeuksista linja-
autoliikenteessä sekä asetuksen (EY) N:o 
2006/2004 muuttamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 181/2011, jäljempänä EU:n linja-
autoliikenteen matkustajien oikeuksia 
koskeva asetus, 28 artiklan 1 ja 3 kohdassa 
tarkoitettu toimivaltainen viranomainen. 
 

 
19 § 

Joukkoliikenneluvan myöntämisen edellytyk-
set 

Joukkoliikennelupa myönnetään hakijalle: 
— — — — — — — — — — — — — —  
3) joka ei ole konkurssissa; 
 
 
 
 
 
 
 

19 §

Joukkoliikenneluvan myöntämisen edellytyk-
set. 

Joukkoliikennelupa myönnetään hakijalle: 
— — — — — — — — — — — — — — 

3) jota tai jonka harmaan talouden selvi-
tysyksiköstä annetun lain (1207/2010) 
2 §:ssä tarkoitettua organisaatiohenkilöä 
taikka näiden määräämisvallassa arvopape-
rimarkkinalain (746/2012) 2 luvun 4 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla olevaa yhteisöä ei ole 
asetettu konkurssiin joukkoliikenne- tai taksi-
lupaa vaativalla toimialalla viimeisimmän 
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4) jolla ei ole erääntyneitä verovelkoja tai 

sosiaaliturvamaksuja eikä muita, ulosotossa 
olevia velkoja, jotka ovat hakijan maksuky-
kyyn nähden vähäistä suurempia, eikä velko-
ja, jotka on palautettu ulosotosta varatto-
muustodistuksin; 

 
 
5) jota ei ole määrätty liiketoimintakieltoon 

eikä väliaikaiseen liiketoimintakieltoon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joukkoliikennelupa myönnetään EU:n lii-

kenteenharjoittaja- asetuksen 6 ja 7 artiklan ja 
tämän pykälän 1 momentin 3 ja 4 kohdan 
vaatimukset täyttävälle oikeushenkilölle, jon-
ka liikenteestä vastaava henkilö täyttää maini-
tun asetuksen 4, 6 ja 8 artiklassa säädetyt vaa-
timukset sekä tämän pykälän 1 momentin 2 ja 
5 kohdan edellytykset. Lisäksi hakijana ole-
van yrityksen toimitusjohtajan ja vas-
tuunalaisten yhtiömiesten tulee olla 20 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla hyvämaineisia. 

kahden vuoden aikana; 
4) jolla ei ole veroihin, lakisääteisiin 

 eläke-, tapaturma- tai työttömyysvakuutus-
maksuihin taikka Tullin perimiin maksuihin 
liittyvien velvollisuuksien laiminlyöntejä eikä 
muita ulosotossa olevia velkoja, jotka ovat 
hakijan maksukykyyn nähden vähäistä suu-
rempia, eikä velkoja, jotka on palautettu 
ulosotosta varattomuustodistuksin; 

5) jota ei ole määrätty liiketoimintakieltoon 
eikä väliaikaiseen liiketoimintakieltoon; 

6) joka ei ole tahallisesti tai törkeästä huo-
limattomuudesta olennaisesti laiminlyönyt 
työsopimuslain (55/2001), työehtosopimus-
lain (436/1946), työaikalain (605/1996) tai 
vuosilomalain (162/2005) mukaisten työsuh-
de-etuuksien suorittamista taikka tapaturma-
vakuutuslain (608/1948) mukaista työnteki-
jän pakollista vakuutusvelvollisuutta. 

Joukkoliikennelupa myönnetään EU:n lii-
kenteenharjoittaja- asetuksen 6 ja 7 artiklan 
ja tämän pykälän 1 momentin 3, 4 ja 6 koh-
dan vaatimukset täyttävälle oikeushenkilölle, 
jonka liikenteestä vastaava henkilö täyttää 
mainitun asetuksen 4, 6 ja 8 artiklassa sääde-
tyt vaatimukset sekä tämän pykälän 1 mo-
mentin 2 ja 5 kohdan edellytykset. Lisäksi 
hakijana olevan yrityksen toimitusjohtajan ja 
vastuunalaisten yhtiömiesten tulee olla 20 
§:ssä tarkoitetulla tavalla hyvämaineisia. 
 

 
22 § 

Reittiliikenneluvan myöntämisen edellytykset 

Reittiliikennelupa myönnetään hakijalle, 
jolla on joukkoliikennelupa ja joka sitoutuu 
harjoittamaan liikennettä 48 §:ssä tarkoitetun 
laatulupauksensa mukaisesti vähintään kah-
den vuoden ajan. 

Reittiliikenneluvan myöntävä viranomainen 
voi hylätä hakemuksen, jos: 
— — — — — — — — — — — — — — 
5) hakija on ilman viranomaisen 33 §:n 2 
momentin nojalla tekemää liikenneluvan pe-
ruuttamispäätöstä viimeksi kuluneen kahden 
vuoden aikana lopettanut reittiliikenteen har-
joittamisen ennen kuin 1 momentin mukainen 
liikenteen harjoittamisen vähimmäisaika on 
umpeutunut tai kutsujoukkoliikenteen harjoit-
tamisen ennen kuin 23 §:n 1 momentin mu-

22 § 

Reittiliikenneluvan myöntämisen edellytykset 

Reittiliikennelupa myönnetään hakijalle, 
jolla on joukkoliikennelupa ja joka sitoutuu 
harjoittamaan liikennettä 48 §:ssä tarkoitetun 
laatulupauksensa mukaisesti. 

 
Reittiliikenneluvan myöntävä viranomai-

nen voi hylätä hakemuksen, jos: 
— — — — — — — — — — — — — —  
5) hakija on ilman viranomaisen 33 §:n nojal-
la tekemää liikenneluvan peruuttamis-
päätöstä viimeksi kuluneen kahden vuoden 
aikana lopettanut reittiliikenteen tai kutsu-
joukkoliikenteen harjoittamisen; 
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kainen liikenteen harjoittamisen vähimmäis-
aika on umpeutunut; 

6) hakijan reittiliikennelupa tai kutsujouk-
koliikennelupa on viimeksi kuluneen kahden 
vuoden aikana peruutettu 34 §:n 1 momentin 
nojalla tai hakijalle on annettu 35 §:n 1 mo-
mentin mukainen varoitus. 
Reittiliikenneluvan myöntävä viranomainen 
voi hylätä hakemuksen myös, jos hakemuksen 
hyväksyminen vakavasti vaarantaisi luotetta-
vien liikennepalveluiden saatavuuden tai rei-
tin tarjonta ylittäisi selvästi 4 §:n perusteella 
määritellyn joukkoliikenteen palvelutason. 
Sovellettaessa 2 momentin 1–4 kohtaa tai 3 
momenttia hakemus voidaan hylätä myös 
osittain. 

 
 
6) hakijan reittiliikennelupa tai kutsujouk-

koliikennelupa on viimeksi kuluneen kahden 
vuoden aikana peruutettu 34 §:n 1 momentin 
nojalla tai hakijalle on annettu 35 §:n 1 mo-
mentin mukainen varoitus. 

 
 
 
 
 
 
Sovellettaessa 2 momentin 1—4 kohtaa 

hakemus voidaan hylätä myös osittain.  
 

 
23 § 

Kutsujoukkoliikenneluvan myöntämisen edel-
lytykset 

Kutsujoukkoliikennelupa myönnetään haki-
jalle, jolla on joukkoliikennelupa ja joka si-
toutuu harjoittamaan liikennettä 48 §:ssä tar-
koitetun laatulupauksensa mukaisesti vähin-
tään yhden vuoden ajan. 

— — — — — — — — — — — — — — 
 

23 § 

Kutsujoukkoliikenneluvan myöntämisen edel-
lytykset 

Kutsujoukkoliikennelupa myönnetään ha-
kijalle, jolla on joukkoliikennelupa ja joka si-
toutuu harjoittamaan liikennettä 48 §:ssä tar-
koitetun laatulupauksensa mukaisesti. 

 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
27 § 

Reittiliikenneluvan hakeminen ja muuttami-
nen 

Reittiliikennelupaa koskevassa hakemuk-
sessa on ilmoitettava liikenteen reitti, kaikki 
tai tärkeimmät pysäkit, aikataulu ja liikenteen 
aiottu aloittamisaika, ajankohdat, jolloin lii-
kenteen aikatauluja voidaan muuttaa, sekä 
tarvittaessa liikenteen luonne. Hakemukseen 
on tarvittaessa liitettävä selvitys siitä, että 
haetut väylät ja pysäkit ovat liikennöintiin 
käytettävissä. Lisäksi hakemuksessa on ilmoi-
tettava, onko hakemuksen jättämistä edeltänyt 
7 §:ssä tarkoitettu liikenteenharjoittajien väli-
nen yhteistyö. Hakemukseen on liitettävä 48 
§:ssä tarkoitettu liikennepalveluja koskeva 
laatulupaus tai siinä on ilmoitettava, mistä In-
ternet-osoitteesta se on saatavilla. Hakemus 
on toimitettava toimivaltaiselle viranomaisel-
le viimeistään kolme kuukautta ennen aiottua 

27 §

Reittiliikenneluvan hakeminen ja muuttami-
nen 

Reittiliikennelupaa koskevassa hakemuk-
sessa on ilmoitettava liikenteen reitti, kaikki 
pysäkit, aikataulu ja liikenteen aiottu aloitta-
misaika, ajankohdat, jolloin liikenteen aika-
tauluja voidaan muuttaa, sekä tarvittaessa lii-
kenteen luonne. Hakemukseen on tarvittaessa 
liitettävä selvitys siitä, että haetut väylät ja 
pysäkit ovat liikennöintiin käytettävissä. Li-
säksi hakemuksessa on ilmoitettava, onko 
hakemuksen jättämistä edeltänyt 7 §:ssä tar-
koitettu liikenteenharjoittajien välinen yhteis-
työ. Hakemukseen on liitettävä 48 §:ssä tar-
koitettu liikennepalveluja koskeva laatulupa-
us tai siinä on ilmoitettava, mistä Internet-
osoitteesta se on saatavilla. Hakemus on toi-
mitettava toimivaltaiselle viranomaiselle 
viimeistään kolme kuukautta ennen aiottua 
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liikenteen aloittamisaikaa. 
— — — — — — — — — — — — — —. 

liikenteen aloittamisaikaa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
30 § 

Liikenneluvan voimassaoloaika ja ehdot 

Joukkoliikennelupa on voimassa viisi vuot-
ta. Siinä on vahvistettava liikenteessä käytet-
tävien linja-autojen enimmäismäärä. Joukko-
liikenneluvan alkuperäiskappaleen lisäksi lii-
kenteenharjoittajalle annetaan liikenteessä 
käytettävien autojen enimmäismäärää vastaa-
va määrä joukkoliikenneluvan oikeaksi todis-
tettuja jäljennöksiä, joiden turvaominaisuudet 
vastaavat EU:n kansainvälistä linja-
autoliikennettä koskevan asetuksen 4 artiklan 
2 kohdassa sekä asetuksen liitteessä I yhteisö-
luvalle ja sen jäljennöksille asetettuja vaati-
muksia. 

Reittiliikennelupa on voimassa enintään 
kymmenen vuotta. Siinä on vahvistettava lu-
van voimassaoloaika, liikenteen reitti, kaikki 
tai tärkeimmät pysäkit, aikataulu sekä ajan-
kohdat, jolloin liikenne on aloitettava, liiken-
teen aikatauluja voidaan muuttaa ja jolloin 
liikenteen aikaisintaan saa lopettaa, sekä tar-
vittaessa liikenteen luonne. 

Kutsujoukkoliikennelupa on voimassa enin-
tään viisi vuotta. Siinä on vahvistettava luvan 
voimassaoloaika, toiminta-alue, kuvaus mat-
kojen yhdistelystä sekä ajankohta, jolloin lii-
kenne on aloitettava ja jolloin sen aikaisin-
taan saa lopettaa. 

— — — — — — — — — — — — — —  

30 § 

Liikenneluvan voimassaoloaika ja ehdot 

Joukkoliikennelupa on voimassa viisi vuot-
ta. Joukkoliikenneluvan alkuperäiskappaleen 
lisäksi liikenteenharjoittajalle annetaan lii-
kenteessä käytettävien autojen enimmäismää-
rää vastaava määrä joukkoliikenneluvan oi-
keaksi todistettuja jäljennöksiä, joiden turva-
ominaisuudet vastaavat EU:n kansainvälistä 
linja-autoliikennettä koskevan asetuksen 4 
artiklan 2 kohdassa sekä asetuksen liitteessä I 
yhteisöluvalle ja sen jäljennöksille asetettuja 
vaatimuksia. 

 
 
Reittiliikennelupa on voimassa enintään 

kymmenen vuotta. Siinä on vahvistettava lu-
van voimassaoloaika, liikenteen reitti, kaikki 
pysäkit ja aikataulu sekä ajankohdat, jolloin 
liikenne on aloitettava ja jolloin liikenteen 
aikatauluja voidaan muuttaa, sekä tarvittaes-
sa liikenteen luonne. 

 
Kutsujoukkoliikennelupa on voimassa 

enintään viisi vuotta. Siinä on vahvistettava 
luvan voimassaoloaika, toiminta-alue, kuvaus 
matkojen yhdistelystä sekä ajankohta, jolloin 
liikenne on aloitettava. 

 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

 
30 a § 

Valvonta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskuksen on vähintään kerran ka-
lenterivuodessa selvitettävä, täyttävätkö lu-
vanhaltijat edelleen 19 §:ssä säädetyt joukko-
liikenneluvan myöntämisen edellytykset. 

30 a § 

Valvonta 

— — — — — — — — — — — — — — 
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskuksen on vähintään kerran ka-
lenterivuodessa selvitettävä jonkin 19 §:ssä 
säädetyn liikenneluvan myöntämisen edelly-
tyksen osalta, täyttävätkö luvanhaltijat edel-
leen tämän edellytyksen. Organisaatiohenki-
löistä selvitys on tehtävä vain kun siihen on 
erityinen syy. 
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33 § 

Reittiliikenneluvan ja kutsujoukkoliikennelu-
van peruuttaminen luvanhaltijan pyynnöstä 

— — — — — — — — — — — — — — 
Reittiliikennelupaa ei kuitenkaan saa 1 mo-
mentin nojalla peruuttaa ennen kuin 22 §:ssä 
tarkoitettu vähimmäisaika on umpeutunut ei-
kä kutsujoukkoliikennelupaa ennen kuin 23 
§:ssä tarkoitettu vähimmäisaika on umpeutu-
nut, ellei luvanhaltija pyydä myös joukkolii-
kennelupansa peruuttamista. 

Reittiliikennelupa on luvanhaltijan pyyn-
nöstä peruutettava osittain tai kokonaan 
myös, jos reitin tai reittien joukkoliikenteen 
tarjonta on lisääntynyt peruutettavaksi pyyde-
tyn luvan myöntämisen jälkeen. Edellytykse-
nä on tällöin, että peruutettavaksi haetun lu-
van mukainen liikenne on tappiollista. Lisäksi 
reittiliikennelupa on luvanhaltijan pyynnöstä 
peruutettava osittain tai kokonaan, jos velvol-
lisuutta jatkaa liikenteen harjoittamista on 
muusta perustellusta syystä pidettävä koh-
tuuttomana. 

 
 
 
 
 

33 § 

Reittiliikenneluvan ja kutsujoukkoliikennelu-
van peruuttaminen luvanhaltijan pyynnöstä 

— — — — — — — — — — — — — —  
(2 mom. kumotaan) 
 
 
 
 
 
 
(3 mom. kumotaan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
45 § 

Valtionrahoituksen käyttötarkoitukset 

— — — — — — — — — — — — — — 

45 § 

Valtionrahoituksen käyttötarkoitukset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-

kempia säännöksiä joukkoliikenteen valtion-
avustusten myöntämisestä. 
 

 
47 § 

Velvollisuus harjoittaa liikennettä 

— — — — — — — — — — — — — — 
Reittiliikenneluvan haltija on velvollinen har-
joittamaan liikennettä vähintään kahden vuo-
den ajan ja kutsujoukkoliikenneluvan haltija 
vähintään yhden vuoden ajan, jollei lupaa ole 
peruutettu tämän lain nojalla. 

47 § 

Velvollisuus harjoittaa liikennettä 

— — — — — — — — — — — — — — 
(2 mom. kumotaan) 
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 50 § 

Kuolinpesän oikeus jatkaa liikennettä 

Jos joukkoliikenneluvan haltija kuolee, 
kuolinpesä saa jatkaa liikennettä enintään 
kuuden kuukauden ajan kuolinpäivästä, jos 
se kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäiväs-
tä ilmoittaa EU:n liikenteenharjoittaja-
asetuksen 4 artiklan edellytykset täyttävän 
liikenteestä vastaavan henkilön lupaviran-
omaiselle. 

 
57 § 

Tietojen luovuttaminen 

Liikenteenharjoittajalla on velvollisuus lii-
ke- ja ammattisalaisuuden estämättä luovuttaa 
harjoittamansa liikenteen tarjontaa ja toteutu-
nutta kysyntää sekä talouttaan koskevia tieto-
ja liikenne- ja viestintäministeriölle valtakun-
nallisen liikenteen palvelutason määrittelyä 
varten sekä Liikennevirastolle tilastointia ja 
tutkimusta varten. 

 
Liikenteenharjoittajalla on velvollisuus lii-

ke- ja ammattisalaisuuden estämättä luovuttaa 
3 luvussa tarkoitetuille toimivaltaisille viran-
omaisille niiden toimivaltaan kuuluvan lii-
kenteen tarjontaa ja toteutunutta kysyntää 
koskevia tietoja palvelutason määrittelyä ja 
liikenteen suunnittelua varten. Ajantasaiset 
liikenteen reitti-, pysäkki- ja aika-taulutiedot 
on luovutettava toimivaltaisille viranomaisille 
ja Liikennevirastolle liikennepalveluista tie-
dottamista varten. 

 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — — 
Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella 

säädetään tarkemmin, mitä tietoja ja missä 
muodossa liikenteenharjoittajan tulee luovut-
taa 1-3 momenttien perusteella. 

57 §

Tietojen luovuttaminen 

Liikenteenharjoittajalla on velvollisuus lii-
ke- ja ammattisalaisuuden estämättä luovut-
taa harjoittamansa liikenteen tarjontaa ja to-
teutunutta kysyntää sekä talouttaan koskevia 
tietoja liikenne- ja viestintäministeriölle val-
takunnallisen liikenteen palvelutason määrit-
telyä varten sekä Liikennevirastolle tai sen 
toimeksiannosta toimivalle taholle tilastoin-
tia, tutkimusta ja kehittämistä varten. 

Liikenteenharjoittajalla on velvollisuus lii-
ke- ja ammattisalaisuuden estämättä luovut-
taa 3 luvussa tarkoitetuille toimivaltaisille vi-
ranomaisille niiden toimivaltaan kuuluvan 
liikenteen tarjontaa ja toteutunutta kysyntää 
koskevia tietoja palvelutason määrittelyä ja 
liikenteen suunnittelua varten. Liikenteenhar-
joittajan on luovutettava ajantasaiset liiken-
teen reitti-, pysäkki- ja aikataulutiedot toimi-
valtaisille viranomaisille ja Liikennevirastol-
le liikennepalveluista tiedottamista varten. 
Toimivaltaisen viranomaisen on luovutettava 
ajantasaiset liikenteen reitti-, pysäkki- ja ai-
kataulutiedot Liikennevirastolle liikennepal-
veluista tiedottamista varten. 

— — — — — — — — — — — — — — 
Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-

kempia säännöksiä siitä, mitä tietoja ja missä 
muodossa liikenteenharjoittajan tai toimival-
taisen viranomaisen tulee luovuttaa 1—3 
momentin perusteella. Liikennevirasto antaa 
tarkemmat määräykset sen vahvistamien py-
säkkitunnisteiden käytöstä sekä 1—3 momen-
tissa tarkoitettujen tietojen luovuttamisesta 
teknisen käyttöyhteyden avulla tai muutoin 
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sähköisesti. 
  

 
 

58 § 

Oikeus rekisteritietojen ja muiden valvonta-
tietojen saantiin 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksella on oikeus salassapito-
säännösten estämättä saada joukkoliikennelu-
van hakijaa ja haltijaa, liikenteestä vastaavaa 
henkilöä sekä yrityksen toimitusjohtajaa ja 
vastuunalaisia yhtiömiehiä koskevat joukko-
liikenneluvan ja EU:n kansainvälistä linja-
autoliikennettä koskevan asetuksen 4 artiklas-
sa tarkoitettua yhteisön liikenneluvan myön-
tämistä, luvan myöntämisen edellytysten tar-
kistamista, lupien peruuttamista, varoituksen 
antamista, EU:n liikenteenharjoittaja-
asetuksen 14 artiklassa tarkoitetun henkilön 
soveltumattomuutta koskevien asioiden käsit-
telyä sekä liikenteenharjoittajan vakavarai-
suuden osoittamiseksi annetun vakuuden pa-
lauttamista varten välttämättömät tiedot ri-
kosrekisteristä, sakko-rekisteristä, ajoneuvo-
liikennerekisteristä, ulosottorekisteristä, liike-
toimintakieltorekisteristä ja Verotuksen tieto-
järjestelmästä. 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksella on salassapitosäännös-
ten estämättä oikeus saada poliisilta, Verohal-
linnolta, tullilaitokselta, työsuojelu-
hallinnolta ja Liikenteen turvallisuusvirastolta 
EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 12 artik-
lassa tarkoitetun valvonnan toteuttamiseksi 
välttämättömät tiedot joukkoliikenneluvan 
haltijoita koskevista yritystarkastuksista ja 19 
§:ssä säädettyjen joukkoliikenneluvan myön-
tämisen edellytysten täyttymisen arvioimisek-
si välttämättömät muut tiedot. 

58 § 

Oikeus rekisteritietojen ja muiden valvonta-
tietojen saantiin 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksella on oikeus salassapito-
säännösten estämättä saada viranomaiselta ja 
muulta julkista tehtävää hoitavalta välttämät-
tömät tiedot liikenneluvan myöntämiseksi, 
valvonnan suorittamiseksi sekä luvan peruut-
tamisen edellytysten selvittämiseksi. 

Lisäksi Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksella on oikeus 
saada 1 momentissa mainittuja tietoja vas-
taavat välttämättömät tiedot rikosrekisteris-
tä, sakkorekisteristä, ajoneuvoliikennerekis-
teristä, ulosottorekisteristä, liiketoiminta-
kieltorekisteristä ja verotuksen tietojärjes-
telmästä sekä välttämättömät tiedot maini-
tuista rekistereistä seuraavien asioiden käsit-
telemistä varten: 

1) varoituksen antaminen; 
2) EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 14 

artiklassa tarkoitetun henkilön soveltumat-
tomuuden selvittäminen; 

3) liikenteenharjoittajan vakavaraisuuden 
osoittamiseksi annetun vakuuden palauttami-
nen. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot 
saadaan pyytää: 

1) liikenneluvan hakijasta ja haltijasta; 
2) liikenteestä vastaavasta henkilöstä; 
3) yrityksen toimitusjohtajasta; 
4) vastuunalaisista yhtiömiehistä; ja 
5) Harmaan talouden selvitysyksiköstä an-

netun lain 2 §:ssä tarkoitetusta organisaa-
tiohenkilöstä tai organisaatiosta, jossa haki-
jan organisaatiohenkilö on organisaatiohen-
kilöasemassa. 

Tässä pykälässä tarkoitettuja tietoja saa 
hakea teknisen käyttöyhteyden avulla ilman 
sen suostumusta, jonka etujen suojaamiseksi 
salassapitovelvollisuus on säädetty. 
 

 
.  
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——— 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maalis-
kuuta 2015.  

——— 
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2. 

Laki 
tieliikennelain 88 c §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan tieliikennelain (267/1981) 88 c §:n otsikko ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat 

laissa 234/2006, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

88 c § 

Lasten turvalaitteen käyttöä ja invataksikulje-
tusten turvallisuutta koskevat vastuu-

säännökset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Invataksin kuljettajan on huolehdittava sii-

tä, että kuljetettavat matkustavat asianmukai-
sia turvalaitteita käyttäen ja että pyörätuolit 
on asianmukaisesti kiinnitetty ajoneuvoon 
matkan ajaksi. 

88 c § 

Lasten turvalaitteen käyttöä ja vammaisten 
ja paareilla matkustavien henkilöiden kulje-

tuksia koskevat vastuusäännökset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos ajoneuvo on rekisteröity kuljettajan li-

säksi korkeintaan 16 matkustajalle, ajoneu-
von kuljettajan on huolehdittava siitä, että 
matkustajat voivat siirtyä turvallisesti ajo-
neuvoon ja siitä ulos ja että tähän tarvittavia 
laitteita käytetään asianmukaisesti. Ajo-
neuvon kuljettajan on lisäksi huolehdittava 
siitä, että matkustajien pyörätuolit ja paarit 
on kiinnitetty ajoneuvoon asianmukaisesti. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä  kuuta 

20.  
——— 
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3. 

Laki 
kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annettuun lakiin (693/2006) lailla 1283/2011 

kumotun 26 §:n tilalle uusi 26 § seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 26 §  

Kuolinpesän oikeus jatkaa liikennettä 

Jos yhteisöluvan, kotimaan liikenneluvan 
tai traktoriliikenneluvan haltija kuolee, kuo-
linpesä saa jatkaa liikennettä enintään kuuden 
kuukauden ajan kuolinpäivästä, jos se kol-
men kuukauden kuluessa kuolinpäivästä il-
moittaa EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 
4 artiklan edellytykset täyttävän liikenteestä 
vastaavan henkilön lupaviranomaiselle. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä  kuuta 20 

——— 
 

 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 /Warning
  /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 <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


