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Laki
raideliikennelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan raideliikennelain (1302/2018) 171 ja 188 § sekä 192 §:n 13 momentti seu-

raavasti:

171 §

Varautuminen

Rataverkon haltijan, liikenteenohjauspalvelua tarjoavan yhtiön tai yhteisön ja 159 §:ssä
tarkoitetun toiminnanharjoittajan on varauduttava poikkeusoloihin ja huolehdittava siitä,
että niiden toiminta jatkuu mahdollisimman häiriöttömästi myös valmiuslaissa
(1552/2011) tarkoitetuissa poikkeusoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa. Niiden on
osallistuttava toimintansa edellyttämällä tavalla valmiussuunnitteluun ja valmisteltava
etukäteen poikkeusoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa tapahtuvaa toimintaa. Tätä
varten rataverkon haltijan, liikenteenohjauspalvelua tarjoavan yhtiön tai yhteisön ja
159 §:ssä tarkoitetun toiminnanharjoittajan on laadittava valmiussuunnitelma, jossa lue-
tellaan elimet, joille sen on ilmoitettava vaaratilanteista tai häiriöistä raideliikenteessä. Jos
häiriöt vaikuttavat rajat ylittävään liikenteeseen, rataverkon haltijan on vaihdettava kaikki
asiaankuuluvat tiedot niiden muiden rataverkon haltijoiden kanssa, joiden verkkoon ja lii-
kenteeseen kyseiset häiriöt voivat vaikuttaa. Asianomaisten rataverkon haltijoiden on teh-
tävä yhteistyötä rajat ylittävän liikenteen palauttamiseksi ennalleen.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 1 momentissa tarkoi-
tetusta normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumisesta. Lisäksi Lii-
kenne- ja viestintävirasto voi antaa teknisiä määräyksiä, jotka koskevat valmiussuunnitel-
man tarkempaa sisältöä ja laadintaa.

188 §

Muutoksenhaku

Muutoksenhakuun hallintotuomioistuimeen sovelletaan oikeudenkäynnistä hallinto-
asioissa annettua lakia (808/2019), jollei laissa toisin säädetä. Jos valitus koskee 187 §:n
2 momentissa tarkoitettua oikaisuvaatimuksesta annettua päätöstä, valitusaika on kaksi
kuukautta oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen tiedoksiannosta.

Jos 21, 26, 53, 55, 63, 79 tai 151 §:ssä tarkoitettua asiaa ei ole ratkaistu säädetyssä mää-
räajassa, hakija voi tehdä valituksen. Valituksen katsotaan kohdistuvan hakemuksen hyl-
käävään päätökseen. Valituksen voi tehdä, kunnes hakemukseen on annettu päätös. Lii-
kenne- ja viestintäviraston ja sääntelyelimen on ilmoitettava päätöksen antamisesta vali-
tusviranomaiselle. Valituksen tekemiseen ja käsittelyyn sovelletaan muutoin oikeuden-
käynnistä hallintoasioissa annettua lakia.
HE 91/2019
LiVM 9/2019
EV 75/2019
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Sääntelyelimen oikaisuvaatimuksesta 151 §:n nojalla antamaan päätökseen haetaan
muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Sääntelyelimen 152 §:n nojalla erimielisyysasi-
assa antamaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

Tämän lain nojalla tehtyä päätöstä noudatetaan muutoksenhausta huolimatta, jos pää-
töksessä niin määrätään ja jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää.

Turvallisuustodistuksen haltijalla, jonka todistusta Liikenne- ja viestintävirasto on ra-
joittanut tai jonka todistuksen Liikenne- ja viestintävirasto on peruuttanut, on oikeus ha-
kea muutosta rautatieturvallisuusdirektiivin 10 artiklan 12 kohdan mukaisesti.

192 §

Siirtymäsäännökset

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Rautatieyrityksen, joka vastaa myös rataverkon hallinnasta, on järjestettävä rataverk-

konsa hallinta 104–107, 109 sekä 111 §:n edellyttämällä tavalla viimeistään 1 päivästä
heinäkuuta 2021 alkaen.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.
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