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Lausuntopyyntönne 29.6.2020

Hallituksen esitys Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön COVID19-epidemiasta johtuvien poikkeusolojen vuoksi tehtäviksi väliaikaisiksi muutoksiksi

Liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt Liikenne- ja viestintävirastolta
lausuntoa liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön COVID-19epidemiasta johtuvien poikkeusolojen vuoksi tehtäviksi väliaikaisiksi muutoksiksi.
Virasto on osallistunut hallituksen esityksen valmisteluun ja katsoo sen
hyväksymisen olevan erittäin tärkeää liikennejärjestelmän toimivuuden ja
liikennepalvelujen turvaamiseksi. Koronapandemian johdosta
terveydenhuoltojärjestelmä on kuormittunut ja sen tehtäviä on priorisoitava.
Henkilöliikenteen osalta liikennepalvelujen kysyntä ja tarjonta ovat laskeneet.
Koulutuspalvelut on ajettu alas ja erilaisten näyttökokeiden ja tutkintojen
suorittaminen on rajoitustoimista johtuen vaikeaa tai osin jopa mahdotonta.
Suomalaisia liikenteen ammattilaisia ja suomalaisia aluksia on tälläkin hetkellä
ulkomailla, ja viranomaispalvelujen tarjoaminen heille on rajoituksista johtuen
vastaavasti hyvin haastavaa tai jopa mahdotonta. Tämän tilanteen keskellä
tarvitaan tilapäisiä joustoja sen varmistamiseksi, että henkilöiden ja tavaran
liikkuminen voidaan tarvittavassa määrin turvata. Liikenne- ja viestintävirasto on
ollut mukana koostamassa näitä ehdotuksia, joilla pyritään vastaamaan edellä
mainittuihin haasteisiin.
Liikenne- ja viestintävirasto on tutustunut Euroopan komission 29.4.2020 antamiin
liikenteen alan lainsäädäntöehdotuksiin, jotka käsittelevät osin samoja kysymyksiä
kuin nyt tarkasteltava hallituksen esitys ja tukee omalla vastuualueellaan Suomen
kantojen valmistelussa. Virasto kannattaa etenemistä kansallisen esityksen pohjalta,
sillä EU-hankkeiden eteneminen vie oman aikansa ja Suomessa tarvitaan välittömiä
ratkaisuja. Viraston käsityksen mukaan kansalliset ratkaisumme voidaan mukauttaa
EU-ratkaisuihin sitä mukaa ja siinä muodossa kuin ne hyväksytään.
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Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom)
4.5.2020. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa sähköisiä allekirjoituksia
tukevalla lukijaohjelmalla tai Traficomin kirjaamosta.
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