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Laki
liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) 150 §:n 1 momentin 5 kohta, 
muutetaan 2 §:n 11 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1256/2020, ja 
lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 301/2018, 371/2019 ja 1256/2020, uusi

12 kohta, 150 §:ään, sellaisena kuin sen suomenkielinen sanamuoto on osaksi laeissa
984/2018, 371/2019 ja 1256/2020 sekä ruotsinkielinen sanamuoto osaksi laeissa
984/2018 ja 371/2019, uusi 4 momentti ja lakiin uusi 150 a § seuraavasti:

2 §

Yleiset määritelmät

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

11) hyväksymispäätöksellä viranomaisen tekemää päätöstä, jolla viranomaisen hyväk-
symistä edellyttävän toiminnan harjoittaminen on hyväksytty; 

12) EU:n matkustajanoikeusasetuksilla vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöi-
den oikeuksista lentoliikenteestä annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta
(EY) N:o 1107/2006, rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista an-
nettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2021/782, matkustajien oikeuk-
sista meri- ja sisävesiliikenteessä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta an-
nettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 1177/2010 sekä matkustaji-
en oikeuksista linja-autoliikenteessä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta
annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 181/2011. 

150 §

Henkilöliikennepalvelun tarjoajan tiedonantovelvollisuus

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Muun kuin EU:n matkustajanoikeusasetuksien mukaisia lento-, rautatie-, meri- ja sisä-

vesiliikenteen ja linja-autoliikenteen liikennepalveluja tarjoavan henkilöliikenneluvan
haltijan sekä välityspalvelun ja yhdistämispalvelun tarjoajan on huolehdittava siitä, että
matkustajan saatavilla on sähköisessä muodossa vähintään tieto toimintarajoitteisten mat-
kustajien käytettävissä olevista palveluista ja heidän avustamisestaan, kaluston esteettö-
myydestä sekä varusteista, jotka helpottavat matkustajan kulkuneuvoon pääsyä ja vuoro-
vaikutusta kuljettajan kanssa.
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107/2023  
150 a § 

Henkilöliikennepalvelujen esteettömyyttä koskevat tiedot ja tietojen esteettömyys

EU:n matkustajanoikeusasetuksien mukaisia lento-, rautatie-, meri- ja sisävesiliiken-
teen ja linja-autoliikenteen liikennepalveluja tarjoavien liikenteenharjoittajien sekä mai-
nituissa asetuksissa tarkoitettujen asemien, terminaalien ja satamien ylläpitäjien on kun-
kin omalta osaltaan tarjottava hallussaan olevat tiedot: 

1) palvelun tuottamisessa käytettävien liikennevälineiden esteettömyydestä; 
2) liikennepalveluja ympäröivän infrastruktuurin ja rakennetun ympäristön esteettö-

myydestä; 
3) vammaisille henkilöille tarjottavasta avusta;
4) älykkäistä lipunmyyntijärjestelmistä; 
5) reaaliaikaiset matkustustiedot; 
6) palvelun käyttöä koskevat lisätiedot.
Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot on tarjottava sähköisesti verkkosivuilla ja mobii-

lisovelluksissa noudattaen digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019)
3 a luvun säännöksiä. 

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2023. Sitä sovelletaan kuitenkin vasta

28 päivästä kesäkuuta 2025.
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