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Lag
om ändring av lagen om transportservice

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om transportservice (320/2017) 150 § 1 mom. 5 punkten,
ändras 2 § 11 punkten, sådan den lyder i lag 1256/2020, och
fogas till 2 §, sådan den lyder i lagarna 301/2018, 371/2019 och 1256/2020, en ny

12 punkt, till 150 §, sådan den finska språkdräkten lyder delvis ändrad i lagarna
984/2018, 371/2019 och 1256/2020 och den svenska språkdräkten lyder delvis ändrad
i lagarna 984/2018 och 371/2019, ett nytt 4 mom. och till lagen en ny 150 a § som följer:

2 §

Allmänna definitioner

I denna lag avses med
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

11) beslut om godkännande ett beslut av en myndighet genom vilket utövandet av en
verksamhet som kräver myndighetens godkännande har godkänts,

12) EU:s förordningar om passagerarrättigheter Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 1107/2006 om rättigheter i samband med flygresor för personer med
funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet, Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EU) 2021/782 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer, Europaparlamen-
tets och rådets förordning (EU) nr 1177/2010 om passagerares rättigheter vid resor till
sjöss och på inre vattenvägar och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 samt Eu-
ropaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 181/2011 om passagerares rättigheter vid
busstransport och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004.

150 §

Informationsskyldighet för tillhandahållare av persontrafiktjänster

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Andra innehavare av persontrafiktillstånd än sådana som tillhandahåller tjänster inom

flygtrafik, järnvägstrafik, trafik till sjöss och på inre vattenvägar och busstrafik som om-
fattas av EU:s förordningar om passagerarrättigheter samt de som tillhandahåller förmed-
lingstjänster eller kombinationstjänster ska se till att passageraren i elektronisk form har
tillgång till åtminstone information om den service och assistans som står till förfogande
för passagerare med funktionsnedsättning, fordonens tillgänglighet och vilken utrustning
som underlättar för passagerarna att ta sig in i och ut ur fordonet samt kommunikationen
med föraren.
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150 a §

Information om persontrafiktjänsters tillgänglighet samt informationens tillgänglighet

Trafikidkare som tillhandahåller sådana persontrafiktjänster inom flygtrafik, järn-
vägstrafik, trafik till sjöss och på inre vattenvägar och busstrafik som omfattas av EU:s
förordningar om passagerarrättigheter samt innehavare av stationer, terminaler och ham-
nar som avses i de förordningarna ska var och en för egen del tillhandahålla den informa-
tion de har om

1) tillgängligheten hos de trafikmedel som används för att producera tjänsten,
2) tillgängligheten hos den infrastruktur och den bebyggda miljö som omger trafik-

tjänsterna,
3) assistans till personer med funktionsnedsättning,
4) smarta biljettförsäljningssystem,
5) reseinformation i realtid,
6) ytterligare information om användningen av tjänsten.
Den information som avses i 1 mom. ska tillhandahållas elektroniskt på webbsidor och

i mobilapplikationer med iakttagande av vad som föreskrivs i 3 a kap. i lagen om tillhan-
dahållande av digitala tjänster (306/2019).

————
Denna lag träder i kraft den 1 februari 2023. Den tillämpas dock först från och med den

28 juni 2025.

Helsingfors den 19 januari 2023
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