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Laki
liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) 154 §:n 2 ja 3 momentti,

179 §:n 2 ja 3 momentti sekä 179 a §, sellaisina kuin ne ovat laissa 1256/2020, seuraavas-
ti:

154 §

Liikkumispalvelua koskevat olennaiset tiedot

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Edellä 1 momentissa tarkoitetun rajapinnan ja rajapinnan käyttämiseksi tarvittavan

muun tietoaineiston verkko-osoite tai -osoitteet sekä näiden päivitykset on ilmoitettava
Liikenne- ja viestintäviraston osoittamaan tietojärjestelmään tallennettavaksi ennen toi-
minnan aloittamista tai päivityksen osalta heti kun uusi osoite on tiedossa. Liikenne- ja
viestintävirasto vastaa tietopalvelusta, johon verkko-osoite tai -osoitteet sekä näiden päi-
vitykset on ilmoitettava. Liikenne- ja viestintävirasto voi hankkia tietopalvelun sekä sii-
hen liittyvät välittömät tuottamis-, ylläpito- ja kehittämistehtävät Liikenteenohjausyhtiö
Fintraffic Oy:ltä 213 §:n mukaisesti. Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:n palveluksessa
olevaan henkilöön sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä hä-
nen suorittaessaan tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään
vahingonkorvauslaissa.

Edellä 2 momentin mukaisesti palveluntarjoajaksi osoitetun Liikenteenohjausyhtiö
Fintraffic Oy:n on tarjottava tekninen palvelu, jolla 1 momentissa tarkoitettu tietojen toi-
mittaminen voidaan vaihtoehtoisesti toteuttaa.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

179 §

Liikenne- ja viestintäviraston seuranta- ja yhteensovittamistehtävät

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Henkilöliikenteen liikkumispalvelun tarjoajalla on velvollisuus liikesalaisuuden estä-

mättä toimittaa määräajoin harjoittamansa liikenteen tarjontaa ja toteutunutta kysyntää
koskevat tiedot Liikenne- ja viestintävirastolle 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien hoi-
tamiseksi sekä tilastointia ja tutkimusta varten. Henkilöliikenteen kuljetuspalvelun tarjo-
ajan on lisäksi ilmoitettava säännöllisesti tarjottavan palvelun aloittamisesta, lopettami-
sesta ja olennaisista muutoksista Liikenne- ja viestintävirastolle viimeistään 60 päivää en-
nen suunnitelman toteuttamista siltä osin kuin tiedot eivät ole saatavilla 154 §:n 1 momen-
tin mukaisesta rajapinnasta. Tiedot on toimitettava maksutta. Jos Liikenne- ja viestintävi-
rasto mainitun pykälän 2 momentin mukaisesti järjestää tietopalvelun hankkimalla sen
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Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:ltä, ilmoitus on tehtävä suoraan Liikenteenohjausyh-
tiö Fintraffic Oy:lle.

Liikenne- ja viestintävirastolla tai sen puolesta toimivalla Liikenteenohjausyhtiö
Fintraffic Oy:llä on salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus luovuttaa saamiaan tie-
toja toiselle viranomaiselle, jos ne ovat välttämättömiä sille laissa säädettyjen tehtävien
toteuttamiseksi. Liikenne- ja viestintävirasto tai sen puolesta toimiva Liikenteenohjaus-
yhtiö Fintraffic Oy voi luovuttaa kyseiset tiedot rajapinnan kautta tai muutoin sähköi-
sesti.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

179 a §

Aikataulu- ja reittitiedoista ilmoittaminen covid-19-epidemian aikana

Poiketen siitä, mitä 179 §:n 2 momentissa säädetään, henkilöliikenteen kuljetuspalve-
lun tarjoajan on covid-19-epidemian aikana ilmoitettava säännöllisesti tarjottavan palve-
lun aloittamisesta, lopettamisesta ja olennaisista muutoksista Liikenne- ja viestintäviras-
tolle viimeistään viisi päivää ennen suunnitelman toteuttamista siltä osin kuin tiedot eivät
ole saatavilla 154 §:n 1 momentin mukaisesta rajapinnasta. Jos Liikenne- ja viestintävi-
rasto mainitun pykälän 2 momentin mukaisesti järjestää tietopalvelun hankkimalla sen
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:ltä, ilmoitus on tehtävä suoraan Liikenteenohjaus-
yhtiö Fintraffic Oy:lle.

————
Tämä laki tulee voimaan 12 päivänä maaliskuuta 2021.
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