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Laki
liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) 26 §:ään, sellaisena kuin se on

laissa 371/2019, väliaikaisesti uusi 3 momentti, lakiin väliaikaisesti uusi 109 a § sekä
179 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 984/2018 ja 371/2019, väliaikaisesti uusi
5 momentti seuraavasti:

26 §

Taksinkuljettajan ajoluvan voimassaolo ja uusiminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Jos ajoluvan voimassaolo päättyy 16 päivänä maaliskuuta 2020 tai sen jälkeen, mutta

viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2020, hakijan on toimitettava ajoluvan uusimisen edel-
lytyksenä oleva 25 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettujen terveysvaatimusten täytty-
misen osoittava lääkärinlausunto poliisille kuuden kuukauden kuluessa ajoluvan uusimi-
sesta.

109 a §

Laivaväen pätevyyskirjojen ja lisäpätevyystodistusten voimassaolon jatkuminen

Niiden 109 §:ssä tarkoitettujen laivaväen määräaikaisten pätevyyskirjojen ja lisäpäte-
vyystodistusten, joiden voimassaoloaika päättyy 16 päivänä maaliskuuta 2020 tai sen jäl-
keen, mutta viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2020, voimassaolo jatkuu ilman erillistä ha-
kemusta kuusi kuukautta siitä ajankohdasta, jona alkuperäisen pätevyyskirjan tai lisäpäte-
vyystodistuksen voimassaolo päättyy.

179 §

Liikenne-ja viestintäviraston seuranta- ja yhteensovittamistehtävät

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Edellä 2 momentissa säädetystä poiketen henkilöliikenteen kuljetuspalvelun tarjoajan

on ajanjaksona, joka alkaa 16 päivänä maaliskuuta 2020 ja päättyy 31 päivänä lokakuuta
2020, ilmoitettava säännöllisesti tarjottavan palvelun aloittamisesta, lopettamisesta ja
olennaisista muutoksista Liikenne- ja viestintävirastolle viimeistään viisi päivää ennen
suunnitelman toteuttamista siltä osin kuin tiedot eivät ole saatavilla avoimesta rajapinnas-
ta.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2020 ja on voimassa 30 päivään huhti-

kuuta 2021.
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