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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain muuttamisesta
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu ehdotus vuoden 2010 alusta toteutettavaksi liikennehallinnon laajamittaiseksi virastouudistukseksi. Tähän muutokseen liittyen on valmisteltu lakiehdotukset yli 50 lain
muuttamiseksi niin, että viranomaisten nimet
on muutettu vastaamaan perustettavia uusia
virastoja tai aluehallinnon uudistushankkeen
mukaisia uusia viranomaisia. Mainittujen 50
lain joukossa ei ole ehdotusta joukkoliikennelain muuttamisesta.
Joukkoliikennelakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että toimivaltaisten viranomaisten

nimet on muutettu vastaamaan mainituista
hallinnon uudistuksista johtuvia muutoksia.
Ajoneuvohallintokeskukselle säädetty toimivalta ja tehtävät siirrettäisiin Liikenteen turvallisuusvirastolle. Lääninhallituksille säädetty toimivalta ja tehtävät siirrettäisiin aluehallinnon uudistushankkeen mukaisesti toimivaltaisille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1
päivänä tammikuuta 2010.

—————

PERUSTELUT
1

Nykytila

Ajoneuvohallintokeskus vastaa nykyisin
linja-autoliikenteen harjoittajan ammattipätevyyteen liittyvistä tehtävistä sekä eräistä kansainvälisen liikenteen harjoittamiseen liittyvistä lupa-asioista.
Lääninhallitukset myöntävät joukkoliikenneluvat, linjaliikenneluvat ja 3 päivästä joulukuuta 2009 alkaen reittiliikenneluvat ja
kutsujoukkoliikenneluvat lukuun ottamatta
23 kaupungin ja kolmen kaupunkiseudun
reitti- ja kutsujoukkoliikennelupia, joiden
osalta toimivalta kuuluu kunnalliselle viranomaiselle. Lääninhallitukset toimivat 3 päivästä joulukuuta lukien rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista
sekä neuvoston asetusten (ETY) N:o 1191/69
ja (ETY) N:o 1107/70 kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston
294845

asetuksessa (EY) N:o 1370/2007 tarkoitettuina toimivaltaisina viranomaisina lukuun ottamatta mainittujen kaupunkien ja kaupunkiseutujen alueita. Lisäksi lääninhallituksilla
on toimivalta peruuttaa myöntämänsä luvat.
Ne hoitavat myös eräitä kansainväliseen liikenteeseen kuuluvia tehtäviä.
2

Ehdotetut muutokset

Joukkoliikennelakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että Ajoneuvohallintokeskukselle
säädetty toimivalta ja tehtävät siirrettäisiin
Liikenteen turvallisuusvirastolle. Samalla
siirrettäisiin lääninhallituksille säädetty toimivalta ja tehtävät aluehallinnon uudistamishankkeen mukaisesti toimivaltaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.
Lain asiasisältöä ei ole tarkoitus muuttaa,
vaan selkeyden vuoksi muutettaisiin viran-
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omaisen nimi vastaamaan liikennehallinnon
virastouudistusta ja aluehallinnon uudistusta.

Länsi-Suomen ja Itä-Suomen lääninhallitukset.

3

5

Esityksen vaikutukset

Esityksellä ei ole vaikutusta muutettavien
lakien asialliseen sisältöön, minkä vuoksi esityksellä ei ole välittömiä taloudellisia tai
muita vaikutuksia.
4

Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu liikenne- ja viestintäministeriössä. Esityksestä ovat antaneet
lausuntonsa Ajoneuvohallintokeskus sekä

Voimaantulo

Lain pitäisi tulla voimaan samanaikaisesti
liikenteen virastouudistuksen ja aluehallinnon uudistuksen kanssa. Tämän vuoksi laki
ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2010.
Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:
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Lakiehdotukset

Laki
joukkoliikennelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 13 päivänä marraskuuta 2009 annetun joukkoliikennelain (869/2009) 10 §, 11 §:n
2 momentti, 12 §:n 1 momentti, 13 §:n 1 momentti, 14 §:n 1 momentti, 15 §, 16 §:n 1 momentti 17—18 §, 19 §:n 4 momentti, 20 §:n 2 ja 3 momentti, 25 §, 29 §, 31 ja 32 §, 46 §:n 1
ja 2 momentti, 50 §, 51 §:n 1 momentti, 53 §:n 1 momentti, 58 § sekä 62 §:n 1 momentti seuraavasti:
10 §
Joukkoliikenneluvan myöntävä viranomainen
Joukkoliikenneluvan myöntää hakemuksesta hakijan kotipaikan toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
Jos hakijalla ei ole kotipaikkaa Suomessa,
joukkoliikenneluvan myöntää Uudenmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

11 §
Ammattiinpääsydirektiivissä tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset ja toimielimet
——————————————
Ammattiinpääsydirektiivin 8 artiklassa tarkoitetun todistuksen hyvämaineisuudesta antaa kotipaikan poliisi. Direktiivin 9 artiklassa
tarkoitetun todistuksen vakavaraisuudesta antaa luottolaitos taikka Keskuskauppakamarin
tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja
tai tilintarkastusyhteisö. Joukkoliikenneluvan
myöntävä toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus antaa direktiivin 10
artiklassa tarkoitetun todistuksen ammattitaidosta henkilölle, joka on saanut oikeuden
harjoittaa henkilöliikennettä ensi kerran ennen 2 päivää lokakuuta 1999. Muissa tapauk-

sissa edellä mainitun todistuksen antaa Liikenteen turvallisuusvirasto.
12 §
Reittiliikenneluvan myöntävät viranomaiset
Reittiliikenneluvan myöntää toimivaltainen
elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, jonka toimivalta-alueella reitti on. Jos reitti ulottuu useamman kuin yhden toimivaltaisen
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
toimivalta-alueelle, luvan myöntää keskus,
jonka alueella on pisin osa reitistä.
——————————————
13 §
Kutsujoukkoliikenneluvan myöntävät viranomaiset
Kutsujoukkoliikenneluvan myöntää toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimivalta-alueella liikenteen
toiminta-alue on. Jos liikenteen toiminta-alue
on useamman kuin yhden toimivaltaisen
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
toimivalta-alueella, luvan myöntää keskus,
jonka alueella on suurin osa toimintaalueesta.
——————————————
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14 §

Palvelusopimusasetuksessa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset ja niiden yhteistyö sekä päätös palvelusopimusasetuksen soveltamisesta
Palvelusopimusasetuksessa
tarkoitettuja
tieliikenteen toimivaltaisia viranomaisia ovat
Suomessa toimivaltaiset elinkeino-, liikenneja ympäristökeskukset sekä 12 §:n 2 ja 3
momentissa mainitut kunnalliset viranomaiset. Viranomaisten keskinäinen toimivallanjako on 12 ja 13 §:ssä säädetyn mukainen
kuitenkin niin, että toimivaltaisen kunnallisen viranomaisen järjestämä liikennepalvelu
voi vähäisessä määrin ulottua sen varsinaisen
toimivalta-alueen ulkopuolelle. Rautatieliikennettä koskevissa asioissa toimivaltainen
on liikenne- ja viestintäministeriö ja omalla
toimivalta-alueellaan Helsingin seudun liikennekuntayhtymä. Muuta raideliikennettä
koskevissa asioissa toimivaltaisia ovat 12 §:n
2 ja 3 momentissa mainitut kunnalliset viranomaiset omalla toimivalta-alueellaan.
——————————————
15 §
Yhteisön kansainvälistä liikennettä koskevassa asetuksessa tarkoitetut viranomaiset
Yhteisön kansainvälistä liikennettä koskevassa asetuksessa tarkoitettuja toimivaltaisia
viranomaisia Suomessa ovat liikenne- ja
viestintäministeriö, joka myös ottaa vastaan 2
artiklan 3 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset ja
antaa 13 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitetut
todistukset, sekä Liikenteen turvallisuusvirasto ja toimivaltaiset elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukset, joilta liikenteenharjoittajat saavat 11 artiklan 4 kohdan mukaisia
asiakirjoja. Asetuksen 14 ja 15 artiklassa tarkoitettuja toimivaltaisia tarkastus- ja valvontaviranomaisia ovat poliisi, tulli ja rajavartiolaitos.
Hakijan kotipaikan toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on toimivaltainen myöntämään asetuksen 3 a artiklassa tarkoitetun yhteisön liikenneluvan samoin
kuin peruuttamaan sen ja ottamaan sen pois
16 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti.

Asetuksen 6—9 artiklassa tarkoitettu säännöllisen liikenteen luvan myöntävä viranomainen on toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka alueella
reitti on. Jos reitti on useamman kuin yhden
toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimivalta-alueella, luvan
myöntää keskus, jonka alueella on pisin osa
reitistä.
16 §
Yhteisön kabotaasiliikennettä koskevassa
asetuksessa tarkoitetut viranomaiset
Yhteisön kabotaasiliikennettä koskevassa
asetuksessa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen Suomessa on Liikenteen turvallisuusvirasto.
——————————————

17 §
Interbus-sopimuksessa tarkoitetut viranomaiset
Interbus-sopimuksen 6 artiklassa tarkoitetun kuljetusluvasta vapautetun satunnaisen
liikenteen valvonta asiakirjan antaa Suomessa Liikenteen turvallisuusvirasto. Sopimuksen 15 artiklassa tarkoitettu toimivaltainen
kuljetusluvan myöntävä viranomainen Suomessa on liikenne- ja viestintäministeriö. Sopimuksen 18 artiklassa tarkoitettuja valvontaviranomaisia ovat poliisi, tulli ja rajavartiolaitos.
18 §
Kahdenkeskisissä sopimuksissa
Liikenteen turvallisuusvirasto myöntää
Suomen ja toisen valtion väliseen kahdenkeskiseen sopimukseen perustuvat kuljetusluvat satunnaisen kansainvälisen matkustajaliikenteen harjoittamiseen linja-autolla ulkomailla. Liikenne- ja viestintäministeriö
myöntää muut kahdenkeskisiin sopimuksiin
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perustuvat valtakunnan rajan ylittävien reittien luvat.
19 §
Joukkoliikenneluvan myöntämisen edellytykset
——————————————
Hakija tai liikenteestä vastaava henkilö on
katsottava ammattitaitoiseksi, jos hän on suorittanut linja-autoliikenteen yrittäjäkurssin ja
kirjallisen kokeen sekä saanut kokeen suorittamisesta Liikenteen turvallisuusviraston antaman todistuksen. Yrittäjäkurssin suorittamista ei vaadita henkilöltä, jolla on vähintään
kaksi vuotta jatkunut käytännön kokemus
henkilöliikennettä harjoittavan yrityksen johtotehtävissä, jos hän on suorittanut hyväksytysti kirjallisen kokeen.
20 §
Linja-autoliikenteen yrittäjäkurssi, kirjallinen koe ja todistus
——————————————
Yrittäjäkurssin kirjallisen kokeen tulee olla
sisällöltään ja rakenteeltaan ammattiinpääsydirektiivin mukainen. Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa kokeen järjestämisestä. Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy
kokeeseen henkilön, jolta ei vaadita yrittäjäkurssin suorittamista. Liikenteen turvallisuusvirasto voi käyttää koetehtävien laadinnassa ja koetilaisuuden järjestämisessä apuna
ulkopuolista asiantuntijaa.
Liikenteen turvallisuusvirasto antaa todistuksen henkilölle, joka on suorittanut hyväksyttävästi 2 momentissa mainitun kokeen.
Todistuksen tulee olla muodoltaan ammattiinpääsydirektiivin liitteen I kokeen rakennetta koskevien säännösten mukainen ja direktiivin liitteen 1 a mallin mukainen.
25 §
Joukkoliikenneluvan hakeminen
Joukkoliikennelupaa koskeva hakemus on
tehtävä kirjallisesti 10 §:n mukaiselle toimi-
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valtaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Hakemuksessa on esitettävä sen
ratkaisemisen edellyttämät tiedot hakijan oikeustoimikelpoisuudesta, hyvämaineisuudesta, vakavaraisuudesta ja ammattitaidosta sekä
toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen pyytämät muut hakemuksen
käsittelemiseksi tarpeelliset tiedot.
29 §
Kahdenkeskisissä sopimuksissa tarkoitetun
kuljetusluvan hakeminen ja luvan palauttaminen
Kuljetuslupaa koskevassa hakemuksessa
on esitettävä liikenne- ja viestintäministeriön
tai Liikenteen turvallisuusviraston pyytämät
hakemuksen käsittelemiseksi tarpeelliset tiedot.
Liikenteen turvallisuusvirasto voi määrätä
kuljetusluvan hakemiselle määräajan.
Kuljetusluvan haltija on velvollinen viipymättä palauttamaan käyttämättömäksi jäävän
tai käyttämättä jääneen kuljetusluvan Liikenteen turvallisuusvirastolle.
31 §
Joukkoliikenneluvan peruuttaminen
Jollei 35 §:stä muuta johdu, luvan myöntävä toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus voi peruuttaa joukkoliikenneluvan määräajaksi tai kokonaan, jos luvanhaltija ei enää täytä luvan myöntämisen edellytyksiä. Lupa on peruutettava, jos luvanhaltija sitä pyytää.
32 §
Reittiliikenneluvan ja kutsujoukkoliikenneluvan peruuttaminen joukkoliikenneluvan peruuttamisen tai sen voimassaoloajan päättymisen yhteydessä
Jos toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus peruuttaa joukkoliikenneluvan, sen on samalla peruutettava myös luvanhaltijan reittiliikenneluvat ja kutsujoukkoliikenneluvat. Toimivaltaisen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen on myös pe-
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ruutettava luvanhaltijan reittiliikenneluvat ja
kutsujoukkoliikenneluvat, jos luvanhaltijan
joukkoliikenneluvan voimassaoloaika päättyy.
Ennen 1 momentissa mainittujen liikennelupien peruuttamista toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on
kuultava niitä reittiliikenneluvan ja kutsujoukkoliikenneluvan myöntäviä viranomaisia, joiden myöntämiä liikennelupia luvanhaltijalla on, ja niitä palvelusopimusasetuksessa tarkoitettuja toimivaltaisia viranomaisia, kuntia ja kuntayhtymiä, joiden kanssa
tehtyjä julkisia palveluhankintoja koskevia
sopimuksia luvanhaltijalla on.
46 §
Määrärahan kiintiöinti ja käyttö sekä maksetun korvauksen takaisin periminen
Liikenne- ja viestintäministeriö päättää valtion talousarviossa osoitetun määrärahan tai
sen osan kiintiöimisestä toimivaltaisille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille ja
määrää tarvittavilta osin sen jaosta 45 §:ssä
mainittuihin tarkoituksiin.
Liikenne- ja viestintäministeriö ja toimivaltaiset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset saavat itse käyttää määrärahaa 45
§:ssä mainittuihin tarkoituksiin. Ne voivat
myös myöntää valtionavustusta kunnalle ja
kuntayhtymälle käytettäväksi samoihin tarkoituksiin.
——————————————
50 §
Kuolin- ja konkurssipesän oikeus jatkaa liikennettä
Jos joukkoliikenneluvan haltija kuolee,
kuolinpesä saa jatkaa liikennettä enintään 18
kuukauden ajan kuolinpäivästä, jos se kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä ilmoittaa liikenneluvan haltijan velvollisuuksista vastaavan henkilön toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi. Hänen tulee ammattitaitovaatimusta lukuun ottamatta täyttää liikenteestä
vastaavalle henkilölle säädetyt vaatimukset.

Jos joukkoliikenneluvan haltija joutuu
konkurssiin, konkurssipesällä on oikeus jatkaa liikenteen hoitoa kolmen kuukauden ajan
konkurssiin joutumisesta. Konkurssipesän on
viipymättä ilmoitettava toimivaltaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, haluaako se käyttää hyväkseen tätä oikeutta.
Liikenteestä vastaavalle henkilölle asetetuista
tehtävistä vastaavat ne, jotka hoitavat konkurssipesää.
51 §
Liikenteestä vastaavan henkilön vaihtaminen
Jos liikenteestä vastaava henkilö on vaihdettava kuoleman, äkillisen vakavan sairauden, tapaturman tai muun näihin verrattavan
ennalta arvaamattoman tapahtuman vuoksi,
tulee hakemus tästä toimittaa viipymättä toimivaltaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Jos liikenteestä vastaava henkilö ei enää täytä säädettyjä vaatimuksia, luvanhaltijan tulee välittömästi asiasta tiedon
saatuaan toimittaa siitä ilmoitus toimivaltaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.
——————————————
53 §
Oikaisuvaatimus ja muutoksenhaku
Liikenteen turvallisuusviraston 20 §:ssä
tarkoitetun kokeen arviointiin ei saa hakea
muutosta valittamalla. Kokeen arviointiin saa
hakea oikaisua Liikenteen turvallisuusvirastolta. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti
30 päivän kuluessa siitä, kun henkilö sai tiedon kokeen tuloksesta. Oikaisuvaatimuksesta
annettuun päätökseen saa hakea muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996)
säädetään.
——————————————
58 §
Oikeus rekisteritietojen saantiin
Toimivaltaisella elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksella on oikeus salassapito-
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säännösten estämättä saada joukkoliikenneluvan hakijaa, haltijaa ja liikenteestä vastaavaa henkilöä koskevia tietoja sakkorekisteristä, ajoneuvoliikennerekisteristä, ulosottorekisteristä ja verotuksen tietojärjestelmästä
joukkoliikenneluvan ja yhteisön kansainvälistä liikennettä koskevan asetuksen 3 a artiklassa tarkoitetun yhteisön liikenneluvan
myöntämistä, lupien myöntämisen edellytysten tarkistamista ja lupien peruuttamista koskevien asioiden käsittelyä sekä liikenteenharjoittajan vakavaraisuuden osoittamiseksi annetun vakuuden palauttamista varten.

7
62 §

Liikennelupien ja sopimusten voimassaoloon
liittyvät siirtymäsäännökset
Ennen tämän lain voimaantuloa myönnetyt
joukkoliikenneluvat ovat voimassa luvassa
määrätyn ajan. Toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on säännöllisesti ja vähintään viiden vuoden välein tarkastettava, että ennen tämän lain voimaantuloa myönnetyn joukkoliikenneluvan haltija ja
oikeushenkilön liikenteestä vastaava henkilö
täyttävät 19 §:ssä säädetyt joukkoliikenneluvan myöntämisen edellytykset.
——————————————

Tämä laki tulee voimaan päivänä
20 .
—————

kuuta

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2009
Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Viestintäministeri Suvi Lindén
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Liite
Rinnakkaisteksti

Laki
joukkoliikennelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 13 päivänä marraskuuta 2009 annetun joukkoliikennelain (869/2009) 10 §, 11 §:n
2 momentti, 12 §:n 1 momentti, 13 §:n 1 momentti, 14 §:n 1 momentti, 15 §, 16 §:n 1 momentti, 17—18 §, 19 §:n 4 momentti, 20 §:n 2 ja 3 momentti, 25 §, 29 §, 31 ja 32 §, 46 §:n 1
ja 2 momentti, 50 §, 51 §:n 1 momentti, 53 §:n 1 momentti, 58 § sekä 62 §:n 1 momentti seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
10 §

10 §

Joukkoliikenneluvan myöntävä viranomainen

Joukkoliikenneluvan myöntävä viranomainen

Joukkoliikenneluvan myöntää hakemuksesJoukkoliikenneluvan myöntää hakemuksesta hakijan kotipaikan lääninhallitus.
ta hakijan kotipaikan toimivaltainen elinkeiJos hakijalla ei ole kotipaikkaa Suomessa, no-, liikenne- ja ympäristökeskus.
joukkoliikenneluvan myöntää Etelä-Suomen
Jos hakijalla ei ole kotipaikkaa Suomessa,
lääninhallitus.
joukkoliikenneluvan myöntää Uudenmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
11 §

11 §

Ammattiinpääsydirektiivissä tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset ja toimielimet

Ammattiinpääsydirektiivissä tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset ja toimielimet

——————————————
Ammattiinpääsydirektiivin 8 artiklassa tarkoitetun todistuksen hyvämaineisuudesta antaa kotipaikan poliisi. Direktiivin 9 artiklassa
tarkoitetun todistuksen vakavaraisuudesta antaa luottolaitos taikka Keskuskauppakamarin
tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja
tai tilintarkastusyhteisö. Joukkoliikenneluvan
myöntävä lääninhallitus antaa direktiivin 10
artiklassa tarkoitetun todistuksen ammattitaidosta henkilölle, joka on saanut oikeuden harjoittaa henkilöliikennettä ensi kerran ennen 2
päivää lokakuuta 1999. Muissa tapauksissa
edellä mainitun todistuksen antaa Ajoneuvohallintokeskus.

——————————————
Ammattiinpääsydirektiivin 8 artiklassa tarkoitetun todistuksen hyvämaineisuudesta antaa kotipaikan poliisi. Direktiivin 9 artiklassa
tarkoitetun todistuksen vakavaraisuudesta antaa luottolaitos taikka Keskuskauppakamarin
tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja
tai tilintarkastusyhteisö. Joukkoliikenneluvan
myöntävä toimivaltainen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus antaa direktiivin 10 artiklassa tarkoitetun todistuksen ammattitaidosta
henkilölle, joka on saanut oikeuden harjoittaa
henkilöliikennettä ensi kerran ennen 2 päivää
lokakuuta 1999. Muissa tapauksissa edellä
mainitun todistuksen antaa Liikenteen turvallisuusvirasto.
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Ehdotus

Voimassa oleva laki

9

12 §

12 §

Reittiliikenneluvan myöntävät viranomaiset

Reittiliikenneluvan myöntävät viranomaiset

Reittiliikenneluvan myöntää lääninhallitus,
jonka toimivalta-alueella reitti on. Jos reitti
ulottuu useamman kuin yhden lääninhallituksen toimivalta-alueelle, luvan myöntää lääninhallitus, jonka alueella on pisin osa reitistä.

Reittiliikenneluvan myöntää toimivaltainen
elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, jonka
toimivalta-alueella reitti on. Jos reitti ulottuu
useamman kuin yhden toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimivalta-alueelle, luvan myöntää keskus, jonka alueella on pisin osa reitistä.
——————————————

——————————————
13 §

13 §

Kutsujoukkoliikenneluvan myöntävät viranomaiset

Kutsujoukkoliikenneluvan myöntävät viranomaiset

Kutsujoukkoliikenneluvan myöntää lääninhallitus, jonka toimivalta-alueella liikenteen
toiminta-alue on. Jos liikenteen toiminta-alue
on useamman kuin yhden läänihallituksen
toimivalta-alueella, luvan myöntää lääninhallitus, jonka alueella on suurin osa toimintaalueesta.

Kutsujoukkoliikenneluvan myöntää toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimivalta-alueella liikenteen
toiminta-alue on. Jos liikenteen toiminta-alue
on useamman kuin yhden toimivaltaisen
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
toimivalta-alueella, luvan myöntää keskus,
jonka alueella on suurin osa toimintaalueesta.
——————————————

——————————————
14 §

14 §

Palvelusopimusasetuksessa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset ja niiden yhteistyö sekä päätös palvelusopimusasetuksen soveltamisesta

Palvelusopimusasetuksessa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset ja niiden yhteistyö sekä päätös palvelusopimusasetuksen soveltamisesta

Palvelusopimusasetuksessa tarkoitettuja tieliikenteen toimivaltaisia viranomaisia ovat
Suomessa lääninhallitukset sekä 12 §:n 2 ja 3
momentissa mainitut kunnalliset viranomaiset. Viranomaisten keskinäinen toimivallanjako on 12 ja 13 §:ssä säädetyn mukainen
kuitenkin niin, että toimivaltaisen kunnallisen viranomaisen järjestämä liikennepalvelu
voi vähäisessä määrin ulottua sen varsinaisen
toimivalta-alueen ulkopuolelle. Rautatieliikennettä koskevissa asioissa toimivaltainen
on liikenne- ja viestintäministeriö ja omalla
toimivalta-alueellaan Helsingin seudun liikennekuntayhtymä. Muuta raideliikennettä
koskevissa asioissa toimivaltaisia ovat 12 §:n
2 ja 3 momentissa mainitut kunnalliset viran-

Palvelusopimusasetuksessa
tarkoitettuja
tieliikenteen toimivaltaisia viranomaisia ovat
Suomessa toimivaltaiset elinkeino-, liikenneja ympäristökeskukset sekä 12 §:n 2 ja 3
momentissa mainitut kunnalliset viranomaiset. Viranomaisten keskinäinen toimivallanjako on 12 ja 13 §:ssä säädetyn mukainen
kuitenkin niin, että toimivaltaisen kunnallisen
viranomaisen järjestämä liikennepalvelu voi
vähäisessä määrin ulottua sen varsinaisen
toimivalta-alueen ulkopuolelle. Rautatieliikennettä koskevissa asioissa toimivaltainen
on liikenne- ja viestintäministeriö ja omalla
toimivalta-alueellaan Helsingin seudun liikennekuntayhtymä. Muuta raideliikennettä
koskevissa asioissa toimivaltaisia ovat 12 §:n
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——————————————

2 ja 3 momentissa mainitut kunnalliset viranomaiset omalla toimivalta-alueellaan.
——————————————

15 §

15 §

Yhteisön kansainvälistä liikennettä koskevassa asetuksessa tarkoitetut viranomaiset

Yhteisön kansainvälistä liikennettä koskevassa asetuksessa tarkoitetut viranomaiset

Yhteisön kansainvälistä liikennettä koskevassa asetuksessa tarkoitettuja toimivaltaisia
viranomaisia Suomessa ovat liikenne- ja viestintäministeriö, joka myös ottaa vastaan 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset ja
antaa 13 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitetut
todistukset, sekä Ajoneuvohallintokeskus ja
lääninhallitukset, joilta liikenteenharjoittajat
saavat 11 artiklan 4 kohdan mukaisia asiakirjoja. Asetuksen 14 ja 15 artiklassa tarkoitettuja toimivaltaisia tarkastus- ja valvontaviranomaisia ovat poliisi, tulli ja rajavartiolaitos.

Yhteisön kansainvälistä liikennettä koskevassa asetuksessa tarkoitettuja toimivaltaisia
viranomaisia Suomessa ovat liikenne- ja
viestintäministeriö, joka myös ottaa vastaan 2
artiklan 3 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset ja
antaa 13 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitetut
todistukset, sekä Liikenteen turvallisuusvirasto ja toimivaltaiset elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukset, joilta liikenteenharjoittajat saavat 11 artiklan 4 kohdan mukaisia
asiakirjoja. Asetuksen 14 ja 15 artiklassa tarkoitettuja toimivaltaisia tarkastus- ja valvontaviranomaisia ovat poliisi, tulli ja rajavartiolaitos.
Hakijan kotipaikan toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on toimivaltainen myöntämään asetuksen 3 a artiklassa tarkoitetun yhteisön liikenneluvan samoin
kuin peruuttamaan sen ja ottamaan sen pois
16 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti.
Asetuksen 6—9 artiklassa tarkoitettu säännöllisen liikenteen luvan myöntävä viranomainen on toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka alueella reitti
on. Jos reitti on useamman kuin yhden toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimivalta-alueella, luvan myöntää
keskus, jonka alueella on pisin osa reitistä.

Hakijan kotipaikan lääninhallitus on toimivaltainen myöntämään asetuksen 3 a artiklassa tarkoitetun yhteisön liikenneluvan samoin
kuin peruuttamaan sen ja ottamaan sen pois
16 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti.
Asetuksen 6—9 artiklassa tarkoitettu säännöllisen liikenteen luvan myöntävä viranomainen on lääninhallitus, jonka alueella reitti on. Jos reitti on useamman kuin yhden lääninhallituksen toimivalta-alueella, luvan
myöntää lääninhallitus, jonka alueella on pisin osa reitistä.
16 §

16 §

Yhteisön kabotaasiliikennettä koskevassa asetuksessa tarkoitetut viranomaiset

Yhteisön kabotaasiliikennettä koskevassa
asetuksessa tarkoitetut viranomaiset

Yhteisön kabotaasiliikennettä koskevassa
Yhteisön kabotaasiliikennettä koskevassa
asetuksessa tarkoitettu toimivaltainen viran- asetuksessa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen Suomessa on Ajoneuvohallintokes- omainen Suomessa on Liikenteen turvallikus.
suusvirasto.
——————————————

——————————————
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17 §

17 §

Interbus-sopimuksessa tarkoitetut viranomaiset

Interbus-sopimuksessa tarkoitetut viranomaiset

Interbus-sopimuksen 6 artiklassa tarkoitetun kuljetusluvasta vapautetun satunnaisen
liikenteen valvonta-asiakirjan antaa Suomessa
Ajoneuvohallintokeskus. Sopimuksen 15 artiklassa tarkoitettu toimivaltainen kuljetusluvan myöntävä viranomainen Suomessa on liikenne- ja viestintäministeriö. Sopimuksen 18
artiklassa tarkoitettuja valvontaviranomaisia
ovat poliisi, tulli ja rajavartiolaitos.

Interbus-sopimuksen 6 artiklassa tarkoitetun kuljetusluvasta vapautetun satunnaisen
liikenteen valvonta asiakirjan antaa Suomessa Liikenteen turvallisuusvirasto. Sopimuksen 15 artiklassa tarkoitettu toimivaltainen
kuljetusluvan myöntävä viranomainen Suomessa on liikenne- ja viestintäministeriö. Sopimuksen 18 artiklassa tarkoitettuja valvontaviranomaisia ovat poliisi, tulli ja rajavartiolaitos.

18 §

18 §

Kahdenkeskisissä sopimuksissa tarkoitetut viranomaiset

Kahdenkeskisissä sopimuksissa tarkoitetut
viranomaiset

Ajoneuvohallintokeskus myöntää Suomen
ja toisen valtion väliseen kahdenkeskiseen
sopimukseen perustuvat kuljetusluvat satunnaisen kansainvälisen matkustajaliikenteen
harjoittamiseen linja-autolla ulkomailla. Liikenne- ja viestintäministeriö myöntää muut
kahdenkeskisiin sopimuksiin perustuvat valtakunnan rajan ylittävän reittiliikenteen luvat.

Liikenteen turvallisuusvirasto myöntää
Suomen ja toisen valtion väliseen kahdenkeskiseen sopimukseen perustuvat kuljetusluvat satunnaisen kansainvälisen matkustajaliikenteen harjoittamiseen linja-autolla ulkomailla. Liikenne- ja viestintäministeriö
myöntää muut kahdenkeskisiin sopimuksiin
perustuvat valtakunnan rajan ylittävien reittien luvat.

19 §

19 §

Joukkoliikenneluvan myöntämisen edellytykset

Joukkoliikenneluvan myöntämisen edellytykset

——————————————
Hakija tai liikenteestä vastaava henkilö on
katsottava ammattitaitoiseksi, jos hän on suorittanut linja-autoliikenteen yrittäjäkurssin ja
kirjallisen kokeen sekä saanut kokeen suorittamisesta Ajoneuvohallintokeskuksen antaman todistuksen. Yrittäjäkurssin suorittamista
ei vaadita henkilöltä, jolla on vähintään kaksi
vuotta jatkunut käytännön kokemus henkilöliikennettä harjoittavan yrityksen johtotehtävissä, jos hän on suorittanut hyväksytysti kirjallisen kokeen.

——————————————
Hakija tai liikenteestä vastaava henkilö on
katsottava ammattitaitoiseksi, jos hän on suorittanut linja-autoliikenteen yrittäjäkurssin ja
kirjallisen kokeen sekä saanut kokeen suorittamisesta Liikenteen turvallisuusviraston antaman todistuksen. Yrittäjäkurssin suorittamista ei vaadita henkilöltä, jolla on vähintään
kaksi vuotta jatkunut käytännön kokemus
henkilöliikennettä harjoittavan yrityksen johtotehtävissä, jos hän on suorittanut hyväksytysti kirjallisen kokeen.
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20 §

20 §

Linja-autoliikenteen yrittäjäkurssi, kirjallinen
koe ja todistus

Linja-autoliikenteen yrittäjäkurssi, kirjallinen koe ja todistus

——————————————
Yrittäjäkurssin kirjallisen kokeen tulee olla
sisällöltään ja rakenteeltaan ammattiinpääsydirektiivin mukainen. Ajoneuvohallintokeskus vastaa kokeen järjestämisestä. Ajoneuvohallintokeskus hyväksyy kokeeseen
henkilön, jolta ei vaadita yrittäjäkurssin suorittamista. Ajoneuvohallintokeskus voi käyttää koetehtävien laadinnassa ja koetilaisuuden
järjestämisessä apuna ulkopuolista asiantuntijaa.
Ajoneuvohallintokeskus antaa todistuksen
henkilölle, joka on suorittanut hyväksyttävästi
2 momentissa mainitun kokeen. Todistuksen
tulee olla muodoltaan ammattiinpääsydirektiivin liitteen I kokeen rakennetta koskevien
säännösten mukainen ja direktiivin liitteen I a
mallin mukainen.

——————————————
Yrittäjäkurssin kirjallisen kokeen tulee olla
sisällöltään ja rakenteeltaan ammattiinpääsydirektiivin mukainen. Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa kokeen järjestämisestä.
Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy kokeeseen henkilön, jolta ei vaadita yrittäjäkurssin suorittamista. Liikenteen turvallisuusvirasto voi käyttää koetehtävien laadinnassa ja koetilaisuuden järjestämisessä apuna
ulkopuolista asiantuntijaa.
Liikenteen turvallisuusvirasto antaa todistuksen henkilölle, joka on suorittanut hyväksyttävästi 2 momentissa mainitun kokeen.
Todistuksen tulee olla muodoltaan ammattiinpääsydirektiivin liitteen I kokeen rakennetta koskevien säännösten mukainen ja direktiivin liitteen 1 a mallin mukainen.

25 §

25 §

Joukkoliikenneluvan hakeminen

Joukkoliikenneluvan hakeminen

Joukkoliikennelupaa koskeva hakemus on
tehtävä kirjallisesti 10 §:n mukaiselle toimivaltaiselle lääninhallitukselle. Hakemuksessa
on esitettävä sen ratkaisemisen edellyttämät
tiedot hakijan oikeustoimikelpoisuudesta, hyvämaineisuudesta, vakavaraisuudesta ja ammattitaidosta sekä lääninhallituksen pyytämät
muut hakemuksen käsittelemiseksi tarvittavat
tiedot.

Joukkoliikennelupaa koskeva hakemus on
tehtävä kirjallisesti 10 §:n mukaiselle toimivaltaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Hakemuksessa on esitettävä sen
ratkaisemisen edellyttämät tiedot hakijan oikeustoimikelpoisuudesta, hyvämaineisuudesta, vakavaraisuudesta ja ammattitaidosta sekä
toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen pyytämät muut hakemuksen
käsittelemiseksi tarpeelliset tiedot.

29 §

29 §

Kahdenkeskisissä sopimuksissa tarkoitetun
kuljetusluvan hakeminen ja luvan palauttaminen

Kahdenkeskisissä sopimuksissa tarkoitetun
kuljetusluvan hakeminen ja luvan palauttaminen

Kuljetuslupaa koskevassa hakemuksessa on
esitettävä liikenne- ja viestintäministeriön tai
Ajoneuvohallintokeskuksen pyytämät hakemuksen käsittelemiseksi tarpeelliset tiedot.
Ajoneuvohallintokeskus voi määrätä kuljetusluvan hakemiselle määräajan.
Kuljetusluvan haltija on velvollinen viipy-

Kuljetuslupaa koskevassa hakemuksessa on
esitettävä liikenne- ja viestintäministeriön tai
Liikenteen turvallisuusviraston pyytämät hakemuksen käsittelemiseksi tarpeelliset tiedot.
Liikenteen turvallisuusvirasto voi määrätä
kuljetusluvan hakemiselle määräajan.
Kuljetusluvan haltija on velvollinen viipy-
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mättä palauttamaan käyttämättömäksi jäävän mättä palauttamaan käyttämättömäksi jäävän
tai käyttämättä jääneen kuljetusluvan Ajo- tai käyttämättä jääneen kuljetusluvan Liikenneuvohallintokeskukselle
teen turvallisuusvirastolle.
31 §

31 §

Joukkoliikenneluvan peruuttaminen

Joukkoliikenneluvan peruuttaminen

Jollei 35 §:stä muuta johdu, luvan myöntävä lääninhallitus voi peruuttaa joukkoliikenneluvan määräajaksi tai kokonaan, jos luvanhaltija ei enää täytä luvan myöntämisen edellytyksiä. Lupa on peruutettava, jos luvanhaltija sitä pyytää.

Jollei 35 §:stä muuta johdu, luvan myöntävä toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi peruuttaa joukkoliikenneluvan määräajaksi tai kokonaan, jos luvanhaltija ei enää täytä luvan myöntämisen edellytyksiä. Lupa on peruutettava, jos luvanhaltija sitä pyytää.

32 §

32 §

Reittiliikenneluvan ja kutsujoukkoliikenneluvan peruuttaminen joukkoliikenneluvan peruuttamisen tai sen voimassaoloajan päättymisen yhteydessä

Reittiliikenneluvan ja kutsujoukkoliikenneluvan peruuttaminen joukkoliikenneluvan peruuttamisen tai sen voimassaoloajan päättymisen yhteydessä

Jos lääninhallitus peruuttaa joukkoliikenneluvan, sen on samalla peruutettava myös luvanhaltijan reittiliikenneluvat ja kutsujoukkoliikenneluvat. Lääninhallituksen on myös peruutettava luvanhaltijan reittiliikenneluvat ja
kutsujoukkoliikenneluvat, jos luvanhaltijan
joukkoliikenneluvan voimassaoloaika päättyy.

Jos toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus peruuttaa joukkoliikenneluvan, sen on samalla peruutettava myös luvanhaltijan reittiliikenneluvat ja kutsujoukkoliikenneluvat. Toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on myös peruutettava luvanhaltijan reittiliikenneluvat ja
kutsujoukkoliikenneluvat, jos luvanhaltijan
joukkoliikenneluvan voimassaoloaika päättyy.
Ennen 1 momentissa mainittujen liikennelupien peruuttamista toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on kuultava niitä reittiliikenneluvan ja kutsujoukkoliikenneluvan myöntäviä viranomaisia, joiden myöntämiä liikennelupia luvanhaltijalla
on, ja niitä palvelusopimusasetuksessa tarkoitettuja toimivaltaisia viranomaisia, kuntia ja
kuntayhtymiä, joiden kanssa tehtyjä julkisia
palveluhankintoja koskevia sopimuksia luvanhaltijalla on.

Ennen 1 momentissa mainittujen liikennelupien peruuttamista lääninhallituksen on
kuultava niitä reittiliikenneluvan ja kutsujoukkoliikenneluvan myöntäviä viranomaisia,
joiden myöntämiä liikennelupia luvanhaltijalla on, ja niitä palvelusopimusasetuksessa tarkoitettuja toimivaltaisia viranomaisia, kuntia
ja kuntayhtymiä, joiden kanssa tehtyjä julkisia palveluhankintoja koskevia sopimuksia
luvanhaltijalla on.
46 §

46 §

Määrärahan kiintiöinti ja käyttö sekä maksetun korvauksen takaisin periminen

Määrärahan kiintiöinti ja käyttö sekä maksetun korvauksen takaisin periminen

Liikenne- ja viestintäministeriö päättää valLiikenne- ja viestintäministeriö päättää valtion talousarviossa osoitetun määrärahan tai tion talousarviossa osoitetun määrärahan tai
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sen osan kiintiöimisestä lääninhallituksille ja sen osan kiintiöimisestä toimivaltaisille elinmäärää tarvittavilta osin sen jaosta 45 §:ssä keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille ja
mainittuihin tarkoituksiin.
määrää tarvittavilta osin sen jaosta 45 §:ssä
mainittuihin tarkoituksiin.
Liikenne- ja viestintäministeriö ja lääninLiikenne- ja viestintäministeriö ja toimivalhallitukset saavat itse käyttää määrärahaa taiset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes45 §:ssä mainittuihin tarkoituksiin. Ne voivat kukset saavat itse käyttää määrärahaa
myös myöntää valtionavustusta kunnalle ja 45 §:ssä mainittuihin tarkoituksiin. Ne voivat
kuntayhtymälle käytettäväksi samoihin tar- myös myöntää valtionavustusta kunnalle ja
koituksiin.
kuntayhtymälle käytettäväksi samoihin tarkoituksiin.
——————————————
——————————————
50 §

50 §

Kuolin- ja konkurssipesän oikeus jatkaa liikennettä

Kuolin- ja konkurssipesän oikeus jatkaa liikennettä

Jos joukkoliikenneluvan haltija kuolee,
kuolinpesä saa jatkaa liikennettä enintään 18
kuukauden ajan kuolinpäivästä, jos se kolmen
kuukauden kuluessa kuolinpäivästä ilmoittaa
liikenneluvan haltijan velvollisuuksista vastaavan henkilön lääninhallituksen hyväksyttäväksi. Hänen tulee ammattitaitovaatimusta
lukuun ottamatta täyttää liikenteestä vastaavalle henkilölle säädetyt vaatimukset.
Jos liikenneluvan haltija joutuu konkurssiin,
konkurssipesällä on oikeus jatkaa liikenteen
hoitoa kolmen kuukauden ajan konkurssiin
joutumisesta. Konkurssipesän on viipymättä
ilmoitettava lääninhallitukselle, haluaako se
käyttää hyväkseen tätä oikeutta. Liikenteestä
vastaavalle henkilölle asetetuista tehtävistä
vastaavat ne, jotka hoitavat konkurssipesää.

Jos joukkoliikenneluvan haltija kuolee,
kuolinpesä saa jatkaa liikennettä enintään 18
kuukauden ajan kuolinpäivästä, jos se kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä ilmoittaa liikenneluvan haltijan velvollisuuksista vastaavan henkilön toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi. Hänen tulee ammattitaitovaatimusta lukuun ottamatta täyttää liikenteestä
vastaavalle henkilölle säädetyt vaatimukset.
Jos joukkoliikenneluvan haltija joutuu
konkurssiin, konkurssipesällä on oikeus jatkaa liikenteen hoitoa kolmen kuukauden ajan
konkurssiin joutumisesta. Konkurssipesän on
viipymättä ilmoitettava toimivaltaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, haluaako se käyttää hyväkseen tätä oikeutta.
Liikenteestä vastaavalle henkilölle asetetuista
tehtävistä vastaavat ne, jotka hoitavat konkurssipesää.

51 §

51 §

Liikenteestä vastaavan henkilön vaihtaminen

Liikenteestä vastaavan henkilön vaihtaminen

Jos liikenteestä vastaava henkilö on vaihdettava kuoleman, äkillisen vakavan sairauden, tapaturman tai muun näihin verrattavan
ennalta arvaamattoman tapahtuman vuoksi,
tulee hakemus tästä toimittaa viipymättä lääninhallitukselle. Jos liikenteestä vastaava
henkilö ei enää täytä säädettyjä vaatimuksia,
luvanhaltijan tulee välittömästi asiasta tiedon

Jos liikenteestä vastaava henkilö on vaihdettava kuoleman, äkillisen vakavan sairauden, tapaturman tai muun näihin verrattavan
ennalta arvaamattoman tapahtuman vuoksi,
tulee hakemus tästä toimittaa viipymättä toimivaltaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Jos liikenteestä vastaava henkilö ei enää täytä säädettyjä vaatimuksia, lu-
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saatuaan toimittaa siitä ilmoitus lääninhalli- vanhaltijan tulee välittömästi asiasta tiedon
tukselle.
saatuaan toimittaa siitä ilmoitus toimivaltaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.
——————————————
——————————————
53 §

53 §

Oikaisuvaatimus ja muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus ja muutoksenhaku

Ajoneuvohallintokeskuksen 20 §:ssä tarkoitetun kokeen arviointiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Kokeen arviointiin saa hakea
oikaisua Ajoneuvohallintokeskukselta. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä, kun henkilö sai tiedon kokeen tuloksesta. Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen saa hakea muutosta siten
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
——————————————

Liikenteen turvallisuusviraston 20 §:ssä
tarkoitetun kokeen arviointiin ei saa hakea
muutosta valittamalla. Kokeen arviointiin saa
hakea oikaisua Liikenteen turvallisuusvirastolta. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti
30 päivän kuluessa siitä, kun henkilö sai tiedon kokeen tuloksesta. Oikaisuvaatimuksesta
annettuun päätökseen saa hakea muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996)
säädetään.
——————————————

58 §

58 §

Oikeus rekisteritietojen saantiin

Oikeus rekisteritietojen saantiin

Toimivaltaisella lääninhallituksella on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada
joukkoliikenneluvan hakijaa, haltijaa ja liikenteestä vastaavaa henkilöä koskevia tietoja
sakkorekisteristä, ajoneuvoliikennerekisteristä, ulosottorekisteristä ja verotuksen tietojärjestelmästä joukkoliikenneluvan ja yhteisön
kansainvälistä liikennettä koskevan asetuksen
3 a artiklassa tarkoitetun yhteisön liikenneluvan myöntämistä, lupien myöntämisen edellytysten tarkistamista ja lupien peruuttamista
koskevien asioiden käsittelyä sekä liikenteenharjoittajan vakavaraisuuden osoittamiseksi
annetun vakuuden palauttamista varten.

Toimivaltaisella elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksella on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada joukkoliikenneluvan hakijaa, haltijaa ja liikenteestä vastaavaa henkilöä koskevia tietoja sakkorekisteristä, ajoneuvoliikennerekisteristä, ulosottorekisteristä ja verotuksen tietojärjestelmästä
joukkoliikenneluvan ja yhteisön kansainvälistä liikennettä koskevan asetuksen 3 a artiklassa tarkoitetun yhteisön liikenneluvan
myöntämistä, lupien myöntämisen edellytysten tarkistamista ja lupien peruuttamista koskevien asioiden käsittelyä sekä liikenteenharjoittajan vakavaraisuuden osoittamiseksi annetun vakuuden palauttamista varten.

62 §

62 §

Liikennelupien ja sopimusten voimassaoloon
liittyvät siirtymäsäännökset

Liikennelupien ja sopimusten voimassaoloon
liittyvät siirtymäsäännökset

Ennen tämän lain voimaantuloa myönnetyt
joukkoliikenneluvat ovat voimassa luvassa
määrätyn ajan. Lääninhallituksen on säännöllisesti ja vähintään viiden vuoden välein tarkastettava, että ennen tämän lain voimaantu-

Ennen tämän lain voimaantuloa myönnetyt
joukkoliikenneluvat ovat voimassa luvassa
määrätyn ajan. Toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on säännöllisesti ja vähintään viiden vuoden välein tar-
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loa myönnetyn joukkoliikenneluvan haltija ja
oikeushenkilön liikenteestä vastaava henkilö
täyttävät 19 §:ssä säädetyt joukkoliikenneluvan myöntämisen edellytykset.
——————————————

kastettava, että ennen tämän lain voimaantuloa myönnetyn joukkoliikenneluvan haltija ja
oikeushenkilön liikenteestä vastaava henkilö
täyttävät 19 §:ssä säädetyt joukkoliikenneluvan myöntämisen edellytykset.
——————————————
———
Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta 20
———

