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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 
muuttamisesta 

 
 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ka-
lustoyksikön kunnossapidosta vastaavan yk-
sikön sertifiointia ja ratarekisteriä koskevia 
rautatielain säännöksiä. Lisäksi lakiin ehdo-
tetaan tehtäväksi eräitä täsmennyksiä. Voi-
massa olevan lain mukaan sertifiointi on 
hankittava akkreditoidulta elimeltä. Koska 
Suomessa ei vielä toimi pykälässä tarkoitet-
tuja akkreditoituja elimiä, pykälää ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että sertifioinnin voisi 
saada myös rautatiealan turvallisuusviran-
omaisena toimivalta Liikenteen turvallisuus-
virastolta.  

Liikennevirasto vastaa valtion rataverkon 
osalta ratarekisterin ylläpitämisestä. Yksityis-

raiteiden osalta keskitettyä ratarekisteriä ei 
toistaiseksi ole. Uuden EU-lainsäädännön 
vaatimusten mukaisesti jäsenvaltioissa on 
otettava käyttöön koko rataverkon kattava ra-
tarekisteri, josta on voitava siirtää tietoja Eu-
roopan rautatieviraston rekisteriin. Esitykses-
sä ehdotetaan, että ratarekisteritehtävät siirre-
tään vaiheittain Liikenteen turvallisuusviras-
tolle. Uusi ratarekisteri kattaisi valtion rata-
verkon lisäksi Suomen rautatiejärjestelmään 
kuuluvat yksityisraiteet.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mah-
dollisimman pian, kuitenkin viimeistään 31 
päivänä toukokuuta 2013. 
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PERUSTELUT 

1  Nykyti la  ja  ehdotetut  muutokset  

Huhtikuun 15 päivänä 2011 voimaan tul-
leella rautatielailla (304/2011) on pantu kan-
sallisesti täytäntöön muun muassa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2004/49/EY yhteisön rautateiden turvallisuu-
desta sekä rautatieyritysten toimiluvista an-
netun neuvoston direktiivin 95/18/EY ja rau-
tateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoi-
keuden myöntämisestä ja rautateiden infra-
struktuurin käyttömaksujen perimisestä sekä 
turvallisuustodistusten antamisesta annetun 
direktiivin 2001/14/EY muuttamisesta, jäl-
jempänä rautatieturvallisuusdirektiivi, sekä 
rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yh-
teisössä annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2008/57/EY, jäljempänä 
rautatiejärjestelmän yhteentoimivuusdirektii-
vi. Euroopan komissio on tammikuussa 2012 
pyytänyt liikenne- ja viestintäministeriöltä 
selvityksen rautatieturvallisuusdirektiivin 
täytäntöönpanosta. Komissio on edelleen 
maaliskuussa 2012 pyytänyt ministeriöltä 
selvityksen rautatiejärjestelmän yhteentoimi-
vuusdirektiivin täytäntöönpanosta. Ministeriö 
on antanut ensimmäiseen selvityspyyntöön 
vastauksen komissiolle maaliskuussa 2012 ja 
jälkimmäiseen selvityspyyntöön toukokuussa 
2012. Komissio on vastausten perusteella 
pyytänyt ministeriöltä lisäselvityksen heinä-
kuussa 2012 rautatieturvallisuusdirektiivin 
täytäntöönpanosta ja rautatiejärjestelmän yh-
teentoimivuusdirektiivin täytäntöönpanosta 
lokakuussa 2012. Komission selvityspyyntö-
jen johdosta esitetään rautatielakiin tehtäväk-
si eräitä jäljempänä esitettäviä täsmennyksiä. 
Muut komission selvityspyyntöjen johdosta 
mahdollisesti tehtävät rautatielain muutokset 
on tarkoitus toteuttaa myöhemmin vuoden 
2013 aikana.  

Rautatielain 2 §:ssä säädetään rautatielain 
määritelmistä. Pykälän 27 kohdan määritel-
mää hankintayksiköstä ehdotetaan komission 
selvityspyynnön johdosta muutettavaksi 
poistamalla määritelmästä edellytys, jonka 
mukaan hankintayksikön pitää vastata hank-
keen käyttöönotosta. Lisäksi pykälään ehdo-
tetaan komission selvityspyynnön johdosta 
lisättäväksi pitkälle edenneen hankkeen mää-

ritelmä sellaisena kuin se on rautatiejärjes-
telmän yhteentoimivuusdirektiivin 2 artiklan 
t kohdassa. Suomessa on pitkälle edenneen 
hankkeen käsitettä sovellettu siten kuin se on 
rautatiejärjestelmän yhteentoimivuusdirektii-
vin edellä mainitussa kohdassa määritelty. 
Direktiivin täytäntöönpanon riittäväksi var-
mistamiseksi määritelmä ehdotetaan lisättä-
väksi 2 §:ään. 

Rautatielain 9 §:n 4 momentissa velvoite-
taan Liikenteen turvallisuusvirasto viipymät-
tä ilmoittamaan myöntämänsä 4 §:ssä tarkoi-
tetun turvallisuustodistuksen peruuttamisesta 
liikenne- ja viestintäministeriölle (ministe-
riö), rataverkon haltijoille ja Euroopan rauta-
tievirastolle. Lain 19 §:n 3 momentissa vel-
voitetaan virasto vastaavasti viipymättä il-
moittamaan myöntämänsä 16 §:ssä tarkoite-
tun turvallisuusluvan peruuttamisesta minis-
teriölle, rautatieliikenteen harjoittajille ja Eu-
roopan rautatievirastolle. Säännöksissä tar-
koitettua ilmoitusvelvollisuutta ehdotetaan 
komission selvityspyynnön johdosta laajen-
nettavaksi siten, että se kattaisi turvallisuus-
todistuksen ja turvallisuusluvan peruuttamis-
ta koskevan ilmoituksen lisäksi viraston vel-
vollisuuden ilmoittaa säännöksissä tarkoite-
tuille tahoille turvallisuustodistuksen ja tur-
vallisuusluvan antamisesta, uusimisesta ja 
muuttamisesta. Ilmoitukset tulisi aina tehdä 
rautatieliikenteen harjoittajille ja rataverkon 
haltijoille, koska ne ovat vastuussa rautatie-
järjestelmän turvallisesta käytöstä ja siitä ai-
heutuvien riskien hallinnasta. Turvallisuusto-
distusta koskevat ilmoitukset hoidettaisiin 
käytännössä Euroopan rautatieviraston 
ERADIS-tietojärjestelmän kautta. Tiedot 
ovat sieltä kaikkien alan toimijoiden saata-
vissa. Turvallisuustodistusta ja lupaa koske-
vat ajankohtaiset tiedot olisivat saatavissa 
myös Liikenteen turvallisuusviraston verk-
kosivuilta. Säännökset siirrettäisiin lain 17 
lukuun otettavaan uuteen 94 a §:ään. Pykä-
lään siirrettäisiin myös 9 §:n 4 momentin 
säännös, jonka nojalla Liikenteen turvalli-
suusviraston on turvallisuustodistuksen pe-
ruuttamisesta ilmoittamisen lisäksi ilmoitet-
tava viipymättä turvallisuustodistuksen A- ja 
B-osan peruuttamisesta sen Euroopan unio-
nin jäsenvaltion turvallisuusviranomaiselle, 
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joka on antanut turvallisuustodistuksen toisen 
osan. 

Rautatielain 44 §:ssä säädetään rakenteelli-
sen osajärjestelmän käyttöönottoluvasta. Py-
kälän 3 momentin osittain virheellistä sana-
muotoa ehdotetaan komission selvityspyyn-
nön johdosta täsmennettäväksi siten, että se 
vastaa täsmällisesti rautatiejärjestelmän yh-
teentoimivuusdirektiivin 15 artiklan 2 koh-
taa. Säännöksen mukaan Liikenteen turvalli-
suusviraston olisi lupahakemusta käsitelles-
sään tarkastettava myös, että osajärjestelmä 
täyttää yhteentoimivuuden teknisissä eritel-
missä olevat käyttötoimintaa ja kunnossapi-
toa koskevat vaatimukset siltä osin kuin niitä 
on sovellettava.  

Tavaravaunujen kunnossapidosta vastaavan 
yksikön sertifiointia koskevassa rautatielain 
59 §:ssä vaaditaan, että kunnossapidosta vas-
taavalla yksiköllä on rautatieturvallisuusdi-
rektiivin 14 a artiklan mukainen sertifiointi, 
jonka on myöntänyt akkreditoitu elin.  Suo-
messa ei vielä toimi akkreditoituja elimiä, 
jotka voisivat myöntää sertifiointeja rautatie-
lain 59 §:n mukaisesti. Tämän vuoksi pykä-
lää ehdotetaan muutettavaksi siten, että serti-
fiointia voisi hakea tunnustetun tai akkredi-
toidun elimen lisäksi Liikenteen turvallisuus-
virastolta. 

Pykälän 1 momentissa vaadittaisiin voi-
massa olevan pykälän mukaisesti, että tava-
ravaunujen kunnossapidosta vastaavalla yk-
siköllä on rautatieturvallisuusdirektiivin 14 a 
artiklan mukainen sertifiointi. Sertifiointia 
haettaisiin pykälän 2 momentin mukaan Eu-
roopan talousalueella toimivaltaiselta sertifi-
ointielimeltä. Momentin mukaan sertifioin-
tielimenä voisi Suomessa toimia sertifiointi-
tehtävään erikseen akkreditoidun elimen li-
säksi Liikenteen turvallisuusvirasto.  

Sertifiointi olisi pykälän 3 momentin mu-
kaan myönnettävä hakemuksesta tavaravau-
nujen kunnossapidosta vastaavien yksiköiden 
sertifiointijärjestelmästä ja asetuksen (EY) 
N:o 653/2007 muuttamisesta annetun komis-
sion asetuksen (EU) N:o 445/2011, jäljempä-
nä sertifiointiasetus, mukaisesti. 

Liikenteen turvallisuusvirasto voisi kun-
nossapidosta vastaavan yksikön sertifioinnin 
lisäksi sertifioida kunnossapitotoimintoja eli 
yksiköitä, jotka suorittavat vain tiettyä osa-
kokonaisuutta kunnossapidosta vastaavan 

yksikön tehtävistä. Tällainen toiminto voi 
sertifiointiasetuksen mukaisesti olla kunnos-
sapidon kehittämistoiminto, vaunukannan 
kunnossapidon hallintatoiminto tai kunnos-
sapidon toteutustoiminto. Kunnossapidosta 
vastaavat yksiköt voisivat esimerkiksi järjes-
tää oman toimintansa siten, että erillisten va-
rikoille tehtävien tarkastusten sijasta ne haki-
sivat erilliseltä sertifiointielimeltä kunnossa-
pitotoiminnon sertifikaatin varikolle.  

Liikenteen turvallisuusviraston ei tarvitsisi 
erikseen osoittaa pätevyyttä sertifiointielime-
nä toimimiseen, mutta viraston tulisi sertifi-
ointitehtävässään noudattaa samoja sertifi-
ointiasetuksessa säädettyjä menettelyjä kuin 
yksityisellä sektorilla toimivat tehtävään ak-
kreditoidut sertifiointielimet.  

Sertifiointitehtävät olisivat Liikenteen tur-
vallisuusvirastolle uusia tehtäviä. Virastolla 
ei välttämättä ole kaikilta osin tarvittavaa 
asiantuntemusta tehtävien hoitamiseen. Tä-
män vuoksi pidetään tarpeellisena, että viras-
to voisi käyttää sertifiointitehtävien hoitami-
sessa apunaan ulkopuolisia asiantuntijoita tai 
asiantuntijaorganisaatioita, joilta edellytettäi-
siin asiantuntemusta tehtävissä ja muutoin 
riittäviä edellytyksiä tehtävien hoitamiseen. 
Viraston käsiteltäviksi tarkoitetut hakemuk-
set tulisi kuitenkin aina osoittaa virastolle ja 
virasto tekisi tarvittavat hallinnolliset päätök-
set. Ulkopuolisen asiantuntijan käyttämisestä 
otettaisiin säännökset pykälän 4 momenttiin. 

Pykälän 5 momentissa rajattaisiin sertifi-
ointivelvollisuuden ulkopuolelle ne kunnos-
sapidosta vastaavat yksiköt, joiden vastuulla 
olevien tavaravaunujen käyttö rajoittuu aino-
astaan museo- tai vaihtotyöliikenteeseen. Ra-
jausta pidetään tarpeellisena liikenteen luon-
teen vuoksi. Museoliikenne on luonteeltaan 
ei-kaupallista liikennettä, jota harjoitetaan 
ainoastaan sille erikseen osoitetuilla rataosil-
la. Vaihtotyöliikenteessä vaunuja kuljetetaan 
myös pääosin rajatulla alueella.  

Tarkempia säännöksiä sertifioinnista ja ul-
kopuoliselle asiantuntijalle asetettavista vaa-
timuksista annettaisiin pykälän 6 momentin 
valtuutussäännöksen nojalla valtioneuvoston 
asetuksella.  

Ratarekisteristä säädetään rautatielain 70 
§:ssä valtion rataverkkoa koskevilta osin. 
Rautatiejärjestelmän yhteentoimivuusdirek-
tiivin 35 artiklassa edellytetään, että jäsenval-
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tiot ottavat käyttöön koko rautatiejärjestel-
män kattavan infrastruktuurirekisterin, joka 
on Suomessa ratarekisteri. Direktiivin ja ko-
mission 15 päivänä syyskuuta 2011 antaman 
rautatieinfrastruktuurirekisteriä koskevia tek-
nisiä eritelmiä koskevan päätöksen 
(2011/633/EU) vaatimusten takia Suomessa 
on otettava käyttöön ratarekisteri, joka kattaa 
valtion rataverkon lisäksi rautatiejärjestel-
mään kuuluvat yksityisraiteet. Ratarekisteriä 
on Suomessa toistaiseksi pitänyt Liikennevi-
rasto, joka vastaa vain valtion rataverkkoa 
koskevasta ratarekisteristä. Tämän vuoksi 
rautatielain 70 §:ää esitetään muutettavaksi 
siten, että ratarekisteristä vastaisi Liikenteen 
turvallisuusvirasto, jonka tehtäviin kuuluu 
muutoinkin toimialansa rekisteröintitehtävis-
tä huolehtiminen. Uusi ratarekisteri kattaisi 
Suomen rautatiejärjestelmään kuuluvan rata-
verkon kokonaisuudessaan. Liikenteen tur-
vallisuusviraston olisi rekisteriviranomaisena 
siirrettävä edellä mainitun komission päätök-
sen mukaan tietoja ratarekisteristä Euroopan 
rautatievirastolle. Komissiossa valmistellaan 
parhaillaan tietojen siirtämiseen liittyvää 
sääntelyä. Komission päätöksen mukaan vi-
raston olisi siirrettävä ensimmäisen kerran 
tietoja Euroopan rautatievirastolle viimeis-
tään 16 päivänä maaliskuuta 2015 uusien ra-
tojen osalta.  

Pykälän 2 momentissa velvoitettaisiin rata-
verkon haltijat toimittamaan ratarekisteriin 
ajantasaiset tiedot hallinnoimastaan rataver-
kosta. Lisäksi rataverkon haltijoiden olisi ra-
tarekisterin ylläpitämiseksi toimitettava Lii-
kenteen turvallisuusvirastolle tarvittavat tie-
dot rataverkkoon tehtävistä muutoksista. 

Tarkemmat säännökset tietojen toimittami-
sesta rekisteriin ja siihen liittyvistä määrä-
joista annettaisiin pykälän 3 momentin val-
tuutussäännöksen nojalla valtioneuvoston 
asetuksella. 

Velvollisuus rataverkkoa koskevien tieto-
jen toimittamiseen olisi 70 §:n nojalla rata-
verkon haltijalla. Rataverkon haltijoita ovat 
rautatielain 2 §:n 3 kohdan mukaan Liiken-
neviraston lisäksi ne yksityisraiteen haltijat, 
joiden raiteet kuuluvat rautatielain sovelta-
misalan piiriin. Tällaisia yksityisraiteen halti-
joita on Suomessa yli 200. Komission pää-
töksen mukaan yksityisraiteita koskevat tie-
dot on sisällytettävä ratarekisteriin yleiseu-

rooppalaiseen liikenneverkkoon kuuluvien 
satamaraiteiden osalta viimeistään 16 päivä-
nä maaliskuuta 2017 mennessä ja muiden yk-
sityisraiteiden osalta 16 päivänä maaliskuuta 
2019 mennessä. Tämän vuoksi lakiin esite-
tään otettavaksi tarvittavat siirtymäaikaa 
koskevat säännökset. Valtion rataverkkoa 
koskevat rekisteriin tarvittavat tiedot siirret-
täisiin esityksen mukaan Liikennevirastolta 
Liikenteen turvallisuusvirastolle 31.12.2014 
mennessä.  

Rataverkon haltijat voisivat jatkossakin ke-
rätä hallinnassaan olevaa rataverkkoa koske-
via tietoja myös itselleen, koska ne tarvitse-
vat rataverkkoa hallinnoidakseen myös sel-
laisia tietoja, joita ei sisällytetä komission 
päätöksessä tarkoitettuun ratarekisteriin. Si-
ten esimerkiksi Liikennevirasto voisi jatkos-
sakin hallinnoida tarvitsemiaan valtion rata-
verkkoa koskevia tietoja. 

Lakiehdotuksessa esitetään lisäksi muutet-
taviksi eräitä pykälä- ja lakiviittauksia. Lii-
kenteen turvallisuusvirastoa sääntelyelimenä 
koskevan 71 §:n 3 momentissa muutettaisiin 
virheellinen pykäläviittaus. Momentissa tulisi 
viitata 78 §:ään 80 §:n asemesta. Varautu-
misvelvollisuutta koskevassa 81 §:ssä muu-
tettaisiin viittaus uuteen 1 päivänä maalis-
kuuta 2012 voimaan tulleeseen valmiuslakiin 
(1552/2011) sillä kumotun valmiuslain 
(1080/1991) asemesta. Vastaavasti rautatie-
lain suhdetta kilpailulainsäädäntöön koske-
vassa 91 §:ssä muutettaisiin viittaus kilpailu-
lakiin (948/2011) sillä kumotun kilpailunra-
joituksista annetun lain (480/1992) annetun 
lain asemesta.  

 
2  Esityksen vaikutukset  

2.1 Taloudelliset vaikutukset 

Nykyiseen ratarekisteriin sisältyvien valti-
on rataverkkoa koskevien tietojen siirtäminen 
Liikennevirastolta Liikenteen turvallisuusvi-
rastolle ja yksityisraiteita koskevien tietojen 
sisällyttäminen uuteen ratarekisteriin aiheut-
taisivat jonkin verran kustannuksia Liiken-
teen turvallisuusvirastolle. Rekisterin kerta-
luonteisten perustamiskustannusten arvioi-
daan olevan 100 000 – 150 000 euroa. Rekis-
terin ylläpitotehtävät aiheuttaisivat virastolle 
melko vähäiset lisäkustannukset. Kustannuk-
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sia syntyisi joka tapauksessa siitä, että Suo-
messa on otettava käyttöön rekisteri, josta 
voidaan siirtää tietoja Euroopan rautatieviras-
tolle sekä komission päätöksen mukaisten 
tietojen keräämisestä yksityisraiteista.  Lii-
kennevirastolle arvioidaan aiheutuvan tieto-
jen siirtämisestä Liikenteen turvallisuusviras-
ton ylläpidettäväksi siirrettävään ratarekiste-
riin noin 50 000 euron kustannukset. 

Yksityisraiteiden haltijoille ratarekisteriin 
ilmoitettavien tietojen toimittamisesta arvioi-
daan aiheutuvan vähäisiä lisäkustannuksia. 

 
2.2 Vaikutukset viranomaisten ja alan 

muiden toimijoiden tehtäviin 

Liikenteen turvallisuusvirasto voisi hoitaa 
sertifiointielimen tehtävät nykyisin henkilös-
töresurssein. Tehtävien arvioidaan vaativan 
yhteensä enintään 10 työpäivää vuodessa.  

Ratarekisterin ylläpitotehtävien arvioidaan 
vaativan 1 – 2 henkilön työpanoksen Liiken-
teen turvallisuusvirastossa. Tarvittavat henki-
löstöresurssit virasto voisi siirtää muista teh-
tävistä. Viraston tarkoituksena on keskittää 
rekisteröintiin liittyvät tehtävät Rovaniemel-
le, jonne myös ratarekisteritehtävät sijoitet-
taisiin. 

Liikenteen turvallisuusviraston uudet il-
moittamisvelvollisuutta koskevat tehtävät li-
säisivät viraston tehtäviä ainoastaan vähäi-
sesti.  

 
3  Asian valmiste lu 

3.1 Valmisteluvaiheet 

Esitys on valmisteltu liikenne- ja viestin-
täministeriön ja Liikenteen turvallisuusviras-
ton yhteistyönä 

 
3.2 Lausunnot ja niiden huomioon otta-

minen 

Hallituksen esitysehdotuksesta on pyydetty 
lausunnot Liikenteen turvallisuusvirastolta, 
Liikennevirastolta, VR-Yhtymä Oy:ltä, Pro-
xion Train Oy:ltä, Destia Rail Oy:ltä, Suo-
men satamaliitolta sekä rautatiealan järjes-

töiltä. Liikennevirasto on lausunnossaan esit-
tänyt eräitä tarkennuksia ehdotukseen. VR-
Yhtymä Oy on kiinnittänyt huomiota siihen, 
ettei sertifioinnilla tarpeettomasti lisätä ka-
lustoyksikön kunnossapidosta vastaavan ta-
hon kustannuksia ja että yksityisraiteita kos-
kevien tietojen saattaminen osaksi ratarekis-
teriä tulee lisäämään yksityisraiteiden halti-
joiden kustannuksia. Muutoin lausunnonanta-
jilla ei ole ollut erityistä huomautettavaa eh-
dotukseen.  

 
4  Voimaantulo  

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan mah-
dollisimman pian, kuitenkin viimeistään 31 
päivänä toukokuuta 2013. 

 
5  Suhde perustus laki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Esitetyllä lailla säädettäisiin rautatiealan 
kansallisena turvallisuusviranomaisena toi-
mivan Liikenteen turvallisuusviraston eräistä 
uusista tehtävistä. Virasto voisi lakiehdotuk-
sen 59 §:n mukaan käyttää sertifiointitehtävi-
en hoitamisessa apunaan ulkopuolista asian-
tuntijaa. Kysymys olisi lähinnä viraston tek-
nisluonteisesta avustamisesta sertifiointiteh-
tävien hoitamisessa. Avustamiseen ei liittyisi 
julkisen vallan käyttöä. Virasto hoitaisi serti-
fiointitehtäviin kuuluvat hallinnolliset tehtä-
vät ja vastaisi sertifioinnista viranomaisena. 
Avustamistehtävää ei ole pidettävä perustus-
lain 124 §:ssä tarkoitettuna julkisen hallinto-
tehtävän antamisena yksityiselle. Lakiehdo-
tukseen sisältyy valtuutussäännöksiä, joiden 
nojalla valtioneuvosto voisi antaa tarkempia 
säännöksiä eräistä laissa säädetyistä teknis-
luonteisista asioista. Valtioneuvoston asetuk-
sella säädettävät asiat olisivat yleiseltä mer-
kitykseltään vähäisiä ja ne kohdistuisivat 
suppeaan kohderyhmään. 

Edellä olevan perusteella esitystä valmis-
teltaessa on katsottu, että laki voidaan säätää 
tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 
 
 
 
 
 
 
 

Laki 
rautatielain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan rautatielain (304/2011) 9 §:n 4 momentti ja 19 §:n 3 momentti 
muutetaan 2 §:n 27 kohta ja 30–31 kohta, 44 §:n 3 momentti, 59 ja 70 §, 71 §:n 3 momentti, 

81 §:n 1 momentti ja 91 §:n 1 momentti, sekä  
lisätään 2 §:ään uusi 32 kohta ja lakiin uusi 94 a § seuraavasti: 

 
2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  
27) hankintayksiköllä luonnollista henkilöä 

tai oikeushenkilöä, joka tilaa osajärjestelmän 
suunnittelun, rakentamisen, uudistamisen tai 
parantamisen;  

— — — — — — — — — — — — — —  
30) yhteisillä turvallisuusmenetelmillä rau-

tatieturvallisuusdirektiivin 6 artiklassa tarkoi-
tettuja turvallisuuden tason ja turvallisuusta-
voitteiden saavuttamisen ja muiden turvalli-
suusvaatimusten noudattamisen arviointia 
kuvaamaan kehitettyjä menetelmiä; 

31) ilmoitetulla laitoksella toimielimiä, 
joiden tehtävänä on yhteentoimivuuden osa-
tekijöiden vaatimuksenmukaisuuden tai osa-
järjestelmien EY-tarkastusmenettelyn suorit-
taminen;  

32) pitkälle edenneellä hankkeella hanket-
ta, joka on edennyt sellaiseen suunnittelu- tai 
rakennusvaiheeseen, että sen teknisten toimi-
tusehtojen muuttaminen ei ole mahdollista 
oikeudellisesta, taloudellisesta, rahoitukselli-
sesta tai sopimukseen muutoin perustuvasta 
syystä taikka yhteiskunnallisesta tai ympäris-
töön liittyvästä taikka niihin verrattavasta 
syystä.  

 

44 § 

Rakenteellisen osajärjestelmän käyttöönotto-
lupa 

— — — — — — — — — — — — — —  
Viraston on lupahakemusta käsitellessään 

tarkastettava myös, että osajärjestelmä täyt-
tää yhteentoimivuuden teknisissä eritelmissä 
olevat käyttötoimintaa ja kunnossapitoa kos-
kevat vaatimukset siltä osin kuin niitä on so-
vellettava. 

 
59 § 

Sertifiointielin ja kunnossapidosta vastaavan 
yksikön sertifiointi 

Tavaravaunujen kunnossapidosta vastaa-
valla yksiköllä tulee olla rautatieturvallisuus-
direktiivin 14 a artiklan mukainen sertifiointi.  

Tavaravaunujen kunnossapidosta vastaavan 
yksikön sertifiointia haetaan Euroopan talo-
usalueella toimivaltaiselta sertifiointielimel-
tä. Sertifiointielimenä voi Suomessa toimia 
Liikenteen turvallisuusvirasto ja sertifiointi-
tehtävään erikseen akkreditoitu elin. 

Sertifiointi on myönnettävä hakemuksesta 
tavaravaunujen kunnossapidosta vastaavien 
yksiköiden sertifiointijärjestelmästä ja ase-
tuksen (EY) N:o 653/2007 muuttamisesta 
annetun komission asetuksen (EU) N:o 
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445/2011 mukaisesti. Sertifiointi on voimas-
sa Euroopan talousalueella.  

Liikenteen turvallisuusvirasto voi tarvitta-
essa käyttää sertifiointitehtävien hoitamisessa 
apunaan ulkopuolista asiantuntijaa, jolla on 
riittävä asiantuntemus ja muutoin tarvittavat 
edellytykset avustamistehtävien hoitamiseen.  

Tämän pykälän säännöksiä ei sovelleta sel-
laiseen kunnossapidosta vastaavaan yksik-
köön, jonka vastuulla olevia tavaravaunuja 
käytetään ainoastaan museo- tai vaihtotyölii-
kenteessä.  

Tarkemmat säännökset kunnossapidosta 
vastaavan yksikön tai kunnossapitotoiminnon 
sertifioinnista ja ulkopuoliselle asiantuntijalle 
asetettavista vaatimuksista annetaan valtio-
neuvoston asetuksella. 

 
70 § 

Ratarekisteri 

Liikenteen turvallisuusvirasto pitää rauta-
tiejärjestelmän yhteentoimivuuden edistämi-
seksi ratarekisteriä. Ratarekisteriin sisällyte-
tään tiedot rataverkkoon kuuluvien osajärjes-
telmien tai osajärjestelmien osien ominai-
suuksista sekä siitä, ovatko ne yhteensopivia 
yhteentoimivuuden teknisissä eritelmissä esi-
tettyjen ominaisuuksien kanssa. 

Rataverkon haltijoiden on toimitettava re-
kisteriin ajantasaiset tiedot hallinnoimastaan 
rataverkosta. Lisäksi rataverkon haltijoiden 
on toimitettava rekisteriin ajantasaiset tiedot 
rataverkkoon tehtävistä muutoksista.  

Tarkemmat säännökset tietojen toimittami-
sesta rekisteriin ja siihen liittyvistä määrä-
ajoista annetaan valtioneuvoston asetuksella.  

 
71 § 

Liikenteen turvallisuusvirasto sääntelyelime-
nä  

— — — — — — — — — — — — — —  
Virastolla on oikeus salassapitosäännösten 

estämättä ilman aiheetonta viivästystä saada 
asian käsittelyä varten tarvittavat tiedot ja 
selvityksen rautatieliikenteen harjoittajilta ja 
rataverkon haltijoilta. Virasto voi sääntely-
elimenä käyttää niitä keinoja, joita sillä on 78 

§:n nojalla oikeus käyttää valvontatehtävää 
suorittaessaan. 

 
81 § 

Varautuminen poikkeusoloihin ja häiriötilan-
teisiin  

Liikenteen turvallisuusviraston, Liikenne-
viraston ja muiden rataverkon haltijoiden se-
kä rautatieliikenteen harjoittajien on varau-
tumisen avulla huolehdittava siitä, että niiden 
toiminta jatkuu mahdollisimman häiriöttö-
mästi myös valmiuslaissa (1552/2011) tar-
koitetuissa poikkeusoloissa. Liikenteen tur-
vallisuusviraston ja Liikenneviraston on 
oman toimintansa varmistamisen lisäksi var-
mistettava rataverkon liikennöitävyys myös 
erilaisissa poikkeusoloissa ja häiriötilanteis-
sa.  

— — — — — — — — — — — — — —  
 

91 § 

Lain suhde kilpailulainsäädäntöön 

Jos Liikenteen turvallisuusviraston käsitel-
tävänä oleva asia koskee menettelyä, joka 
saattaa rikkoa kilpailulain (948/2011) kilpai-
lunrajoituksia koskevia säännöksiä, virasto 
voi siirtää asian kilpailunrajoituksia koskevil-
ta osin käsiteltäväksi mainitun lain mukaises-
ti. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

94 a § 

Eräät ilmoitusvelvollisuudet 

Liikenteen turvallisuusviraston on ilmoitet-
tava viipymättä 4 §:ssä tarkoitetun turvalli-
suustodistuksen myöntämisestä, uusimisesta, 
muuttamisesta ja peruuttamisesta ministeriöl-
le, rautatieliikenteen harjoittajille, rataverkon 
haltijoille ja Euroopan rautatievirastolle. Li-
säksi viraston on viipymättä ilmoitettava tur-
vallisuustodistuksen A- tai B-osan peruutta-
misesta sen jäsenvaltion turvallisuusviran-
omaiselle, joka on antanut turvallisuustodis-
tuksen toisen osan. 

Viraston on ilmoitettava viipymättä 16 
§:ssä tarkoitetun turvallisuusluvan myöntä-
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misestä, uusimisesta, muuttamisesta ja pe-
ruuttamisesta ministeriölle, rautatieliikenteen 
harjoittajille, rataverkon haltijoille ja Euroo-
pan rautatievirastolle.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 
2013. 

Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa 70 
§:ssä tarkoitetusta ratarekisteristä 1 päivästä 
tammikuuta 2015 lukien. Liikenneviraston 
on siirrettävä hallinnassaan olevaan ratarekis-
teriin sisältyvät tiedot Liikenteen turvalli-
suusvirastolle viimeistään 31 päivänä joulu-
kuuta 2014. Niiden yksityisraiteiden haltijoi-
den, joiden hallinnassa olevat raiteet ovat yh-

teisön suuntaviivoista Euroopan laajuisen lii-
kenneverkon kehittämiseksi annetussa Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä 
N:o 1692/96/EY tarkoitettuun Euroopan laa-
juiseen liikenneverkkoon kuuluvassa merisa-
tamassa tai satama-alueella, on toimitettava 
70 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot Lii-
kenteen turvallisuusvirastolle viimeistään 16 
päivänä maaliskuuta 2017. Muiden rataver-
kon haltijoiden on toimitettava 70 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetut tiedot Liikenteen turval-
lisuusvirastolle viimeistään 16 päivänä maa-
liskuuta 2019. 
 

————— 
 
 
 
 

Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2013 

 
 
 

Pääministerin sijainen, valtiovarainministeri 

JUTTA URPILAINEN 

 
 
 

Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laki 
rautatielain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan rautatielain (304/2011) 9 §:n 4 momentti ja 19 §:n 3 momentti 
muutetaan 2 §:n 27 kohta ja 30–31 kohta, 44 §:n 3 momentti, 59 ja 70 §, 71 §:n 3 momentti, 

81 §:n 1 momentti ja 91 §:n 1 momentti, sekä  
lisätään 2 §:ään uusi 32 kohta ja lakiin uusi 94 a § seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

27) hankintayksiköllä luonnollista henkilöä 
tai oikeushenkilöä, joka tilaa osajärjestelmän 
suunnittelun, rakentamisen, uudistamisen tai 
parantamisen sekä vastaa hankkeen käyttöön-
otosta; 
— — — — — — — — — — — — — —  

30) yhteisillä turvallisuusmenetelmillä rau-
tatieturvallisuusdirektiivin 6 artiklassa tarkoi-
tettuja turvallisuuden tason ja turvallisuusta-
voitteiden saavuttamisen ja muiden turvalli-
suusvaatimusten noudattamisen arviointia 
kuvaamaan kehitettyjä menetelmiä; ja 

31) ilmoitetulla laitoksella toimielimiä, joi-
den tehtävänä on yhteentoimivuuden osateki-
jöiden vaatimuksenmukaisuuden tai käyt-
töönsoveltuvuuden arviointi tai osajärjestel-
mien EY-tarkastusmenettelyn suorittaminen. 

(Lisätään uusi 32 kohta) 
 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  
27) hankintayksiköllä luonnollista henkilöä 

tai oikeushenkilöä, joka tilaa osajärjestelmän 
suunnittelun, rakentamisen, uudistamisen tai 
parantamisen;  

 
— — — — — — — — — — — — — —  
30) yhteisillä turvallisuusmenetelmillä rau-

tatieturvallisuusdirektiivin 6 artiklassa tarkoi-
tettuja turvallisuuden tason ja turvallisuusta-
voitteiden saavuttamisen ja muiden turvalli-
suusvaatimusten noudattamisen arviointia 
kuvaamaan kehitettyjä menetelmiä; 

31) ilmoitetulla laitoksella toimielimiä, joi-
den tehtävänä on yhteentoimivuuden osateki-
jöiden vaatimuksenmukaisuuden tai käyt-
töönsoveltuvuuden arviointi tai osajärjestel-
mien EY-tarkastusmenettelyn suorittaminen; 

32) pitkälle edenneellä hankkeella hanket-
ta, joka on edennyt sellaiseen suunnittelu- tai 
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 rakennusvaiheeseen, että sen teknisten toimi-
tusehtojen muuttaminen ei ole mahdollista 
oikeudellisesta, taloudellisesta, rahoitukselli-
sesta tai sopimukseen muutoin perustuvasta 
syystä taikka yhteiskunnallisesta tai ympäris-
töön liittyvästä taikka niihin verrattavasta 
syystä.  

 
9 § 

Turvallisuustodistuksen peruuttaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Viraston on viipymättä ilmoitettava turval-

lisuustodistuksen peruuttamisesta liikenne- ja 
viestintäministeriölle, jäljempänä ministeriö, 
rataverkon haltijoille ja Euroopan rautatievi-
rastolle. Lisäksi viraston on viipymättä ilmoi-
tettava turvallisuustodistuksen A- tai B-osan 
peruuttamisesta sen jäsenvaltion turvallisuus-
viranomaiselle, joka on antanut turvallisuus-
todistuksen toisen osan. 

9 § 

Turvallisuustodistuksen peruuttaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
(kumotaan 9§:n 4 momentti) 

 

 
19 § 

Turvallisuusluvan peruuttaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Viraston on viipymättä ilmoitettava turval-

lisuusluvan peruuttamisesta ministeriölle, 
rautatieliikenteen harjoittajille ja Euroopan 
rautatievirastolle. 

19 § 

Turvallisuusluvan peruuttaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
(kumotaan 19 §:n 3 momentti) 

 
44 § 

Rakenteellisen osajärjestelmän käyttöönotto-
lupa 

— — — — — — — — — — — — — —  
Viraston on lupahakemusta käsitellessään 

tarkastettava myös, että osajärjestelmät ovat 
käyttötoimintaa ja liikenteen hallintaa koske-
van yhteentoimivuuden teknisen eritelmän 
mukaisia siltä osin kuin eritelmää on sovellet-
tava. 

44 § 

Rakenteellisen osajärjestelmän käyttöönotto-
lupa 

— — — — — — — — — — — — — —  
Viraston on lupahakemusta käsitellessään 

tarkastettava myös, että osajärjestelmä täyt-
tää yhteentoimivuuden teknisissä eritelmissä 
olevat käyttötoimintaa ja kunnossapitoa kos-
kevat vaatimukset siltä osin kuin niitä on so-
vellettava. 

 
59 § 

Kunnossapidosta vastaavan yksikön sertifi-
ointi 

Tavaravaunujen kunnossapidosta vastaaval-

59 §

Sertifiointielin ja kunnossapidosta vastaavan 
yksikön sertifiointi 

Tavaravaunujen kunnossapidosta vastaa-
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la yksiköllä tulee olla rautatieturvallisuusdi-
rektiivin 14 a artiklan mukainen sertifiointi, 
jonka on myöntänyt akkreditoitu elin. Sertifi-
ointi on voimassa Euroopan talousalueella. 

 

valla yksiköllä tulee olla rautatieturvallisuus-
direktiivin 14 a artiklan mukainen sertifiointi. 

 
 
Tavaravaunujen kunnossapidosta vastaa-

van yksikön sertifiointia haetaan Euroopan 
talousalueella toimivaltaiselta sertifiointieli-
meltä. Sertifiointielimenä voi Suomessa toi-
mia Liikenteen turvallisuusvirasto ja sertifi-
ointitehtävään erikseen akkreditoitu elin. 

Sertifiointi on myönnettävä hakemuksesta 
tavaravaunujen kunnossapidosta vastaavien 
yksiköiden sertifiointijärjestelmästä ja ase-
tuksen (EY) N:o 653/2007 muuttamisesta an-
netun komission asetuksen (EU) N:o 
445/2011 mukaisesti. Sertifiointi on voimassa 
Euroopan talousalueella.  

Liikenteen turvallisuusvirasto voi tarvitta-
essa käyttää sertifiointitehtävien hoitamises-
sa apunaan ulkopuolista asiantuntijaa, jolla 
on riittävä asiantuntemus ja muutoin tarvit-
tavat edellytykset avustamistehtävien hoita-
miseen.  

Tämän pykälän säännöksiä ei sovelleta sel-
laiseen kunnossapidosta vastaavaan yksik-
köön, jonka vastuulla olevia tavaravaunuja 
käytetään ainoastaan museo- tai vaihtotyölii-
kenteessä.  

Tarkemmat säännökset kunnossapidosta 
vastaavan yksikön tai kunnossapitotoiminnon 
sertifioinnista ja ulkopuoliselle asiantuntijal-
le asetettavista vaatimuksista annetaan val-
tioneuvoston asetuksella. 

 
 

70 § 

Ratarekisteri 

Liikennevirasto pitää rautatiejärjestelmän 
yhteentoimivuuden edistämiseksi ratarekiste-
riä. Ratarekisteriin sisällytetään tiedot valtion 
rataverkkoon kuuluvien osajärjestelmien tai 
osajärjestelmien osien ominaisuuksista sekä 
siitä, ovatko ne yhteensopivia yhteentoimi-
vuuden teknisissä eritelmissä esitettyjen omi-
naisuuksien kanssa. 

 

70 § 

Ratarekisteri 

Liikenteen turvallisuusvirasto pitää rauta-
tiejärjestelmän yhteentoimivuuden edistämi-
seksi ratarekisteriä. Ratarekisteriin sisällyte-
tään tiedot rataverkkoon kuuluvien osajärjes-
telmien tai osajärjestelmien osien ominai-
suuksista sekä siitä, ovatko ne yhteensopivia 
yhteentoimivuuden teknisissä eritelmissä esi-
tettyjen ominaisuuksien kanssa. 

Rataverkon haltijoiden on toimitettava re-
kisteriin ajantasaiset tiedot hallinnoimastaan 
rataverkosta. Lisäksi rataverkon haltijoiden 
on toimitettava rekisteriin ajantasaiset tiedot 
rataverkkoon tehtävistä muutoksista.  
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Tarkemmat säännökset tietojen toimittami-
sesta rekisteriin ja siihen liittyvistä määrä-
ajoista annetaan valtioneuvoston asetuksella. 

 
71 § 

Liikenteen turvallisuusvirasto sääntelyelime-
nä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Virastolla on oikeus salassapitosäännösten 

estämättä ilman aiheetonta viivytystä saada 
asian käsittelyä varten tarvittavat tiedot ja 
selvitys rautatieliikenteen harjoittajilta ja ra-
taverkon haltijoilta. Virasto voi sääntelyeli-
menä käyttää niitä keinoja, joita sillä on 80 
§:n nojalla oikeus käyttää valvontatehtävää 
suorittaessaan. 

71 § 

Liikenteen turvallisuusvirasto sääntelyelime-
nä  

— — — — — — — — — — — — — —  
Virastolla on oikeus salassapitosäännösten 

estämättä ilman aiheetonta viivästystä saada 
asian käsittelyä varten tarvittavat tiedot ja 
selvityksen rautatieliikenteen harjoittajilta ja 
rataverkon haltijoilta. Virasto voi sääntely-
elimenä käyttää niitä keinoja, joita sillä on 78 
§:n nojalla oikeus käyttää valvontatehtävää 
suorittaessaan. 

 
81 § 

Varautuminen poikkeusoloihin ja häiriötilan-
teisiin 

Liikenteen turvallisuusviraston, Liikennevi-
raston ja muiden rataverkon haltijoiden sekä 
rautatieliikenteen harjoittajien on varautumi-
sen avulla huolehdittava siitä, että niiden toi-
minta jatkuu mahdollisimman häiriöttömästi 
myös valmiuslaissa (1080/1991) tarkoitetuis-
sa poikkeusoloissa. Liikenteen turvallisuusvi-
raston ja Liikenneviraston on oman toimin-
tansa varmistamisen lisäksi varmistettava ra-
taverkon liikennöitävyys myös erilaisissa 
poikkeusoloissa ja häiriötilanteissa. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

81 § 

Varautuminen poikkeusoloihin ja häiriötilan-
teisiin  

Liikenteen turvallisuusviraston, Liikenne-
viraston ja muiden rataverkon haltijoiden se-
kä rautatieliikenteen harjoittajien on varau-
tumisen avulla huolehdittava siitä, että niiden 
toiminta jatkuu mahdollisimman häiriöttö-
mästi myös valmiuslaissa (1552/2011) tar-
koitetuissa poikkeusoloissa. Liikenteen tur-
vallisuusviraston ja Liikenneviraston on 
oman toimintansa varmistamisen lisäksi var-
mistettava rataverkon liikennöitävyys myös 
erilaisissa poikkeusoloissa ja häiriötilanteis-
sa.  

— — — — — — — — — — — — — —  
 

91 § 

Lain suhde kilpailulainsäädäntöön 

Jos Liikenteen turvallisuusviraston käsitel-
tävänä oleva asia koskee menettelyä, joka 
saattaa rikkoa kilpailunrajoituksista annetun 
lain (480/1992) kilpailunrajoituksia koskevia 
säännöksiä, virasto voi siirtää asian kilpailun-
rajoituksia koskevilta osin käsiteltäväksi mai-
nitun lain mukaisesti. 
— — — — — — — — — — — — — —  

91 § 

Lain suhde kilpailulainsäädäntöön 

Jos Liikenteen turvallisuusviraston käsitel-
tävänä oleva asia koskee menettelyä, joka 
saattaa rikkoa kilpailulain (948/2011) kilpai-
lunrajoituksia koskevia säännöksiä, virasto 
voi siirtää asian kilpailunrajoituksia koskevil-
ta osin käsiteltäväksi mainitun lain mukaises-
ti. 

— — — — — — — — — — — — — —  
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(Lisätään uusi 94a §) 94 a § 

Eräät ilmoitusvelvollisuudet 

Liikenteen turvallisuusviraston on ilmoitet-
tava viipymättä 4 §:ssä tarkoitetun turvalli-
suustodistuksen myöntämisestä, uusimisesta, 
muuttamisesta ja peruuttamisesta ministeri-
ölle, rautatieliikenteen harjoittajille, rataver-
kon haltijoille ja Euroopan rautatievirastolle. 
Lisäksi viraston on viipymättä ilmoitettava 
turvallisuustodistuksen A- tai B-osan peruut-
tamisesta sen jäsenvaltion turvallisuusviran-
omaiselle, joka on antanut turvallisuustodis-
tuksen toisen osan. 

Viraston on ilmoitettava viipymättä 16 
§:ssä tarkoitetun turvallisuusluvan myöntä-
misestä, uusimisesta, muuttamisesta ja pe-
ruuttamisesta ministeriölle, rautatieliikenteen 
harjoittajille, rataverkon haltijoille ja Eu-
roopan rautatievirastolle.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 
2013. 

Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa 70 
§:ssä tarkoitetusta ratarekisteristä 1 päivästä 
tammikuuta 2015 lukien. Liikenneviraston on 
siirrettävä hallinnassaan olevaan ratarekis-
teriin sisältyvät tiedot Liikenteen turvalli-
suusvirastolle viimeistään 31 päivänä joulu-
kuuta 2014. Niiden yksityisraiteiden haltijoi-
den, joiden hallinnassa olevat raiteet ovat 
yhteisön suuntaviivoista Euroopan laajuisen 
liikenneverkon kehittämiseksi annetussa Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston päätökses-
sä N:o 1692/96/EY tarkoitettuun Euroopan 
laajuiseen liikenneverkkoon kuuluvassa me-
risatamassa tai satama-alueella, on toimitet-
tava 70 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot 
Liikenteen turvallisuusvirastolle viimeistään 
16 päivänä maaliskuuta 2017. Muiden rata-
verkon haltijoiden on toimitettava 70 §:n 2 
momentissa tarkoitetut tiedot Liikenteen tur-
vallisuusvirastolle viimeistään 16 päivänä 
maaliskuuta 2019. 
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