
   
  

 

 

 

 

 

 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liiken-
nevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyvistä laeista annetun hallituk-
sen esityksen (HE 61/2018 vp) täydentämisestä 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi hallituksen esitystä laiksi Liikenne- ja viestintäviras-
ton perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi 
laeiksi. 

Esityksessä ehdotetaan, että maakuntauudistusta koskevat viittaukset tai tekstiosuudet poiste-
taan lakiehdotuksista. Viittaukset oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin (HE 
29/2018 vp) esitetään muutettavaksi viittauksiksi hallintolainkäyttölakiin (586/1996). Viit-
tauksia EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen poistettaisiin siltä osin kuin niitä voidaan pitää 
tarpeettomina. Tieliikennelaista annetun hallituksen esityksen (HE 180/2017 vp) liitelakeihin 
perustuvia säännöksiä muutetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä vastaavaan muotoon. Lisäksi 
esitykseen lisätään tieliikennelakia (267/1981) koskevat muutosehdotukset. 

Pelastuslakia koskeva lakiehdotus ehdotetaan poistettavaksi esityksestä. 

Maakuntauudistuksen liikennettä koskevat henkilö- ja tehtäväsiirrot on tarkoitus tuoda edus-
kunnan käsiteltäväksi erillisellä hallituksen esityksellä syksyllä 2018. 

Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Johdanto  

Hallitus antoi eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perusta-
misesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyvistä laeista (HE 
61/2018 vp) 3.5.2018. Eduskuntakäsittelyn aikana tuli esiin tarve tehdä muutosehdotuksia la-
kiehdotuksiin erityisesti siksi, että tietyt esitykset eivät olleet edenneet eduskunnan käsittelys-
sä. Tämä koski maakuntauudistusta (HE 15/2017 vp) sekä hallituksen esitystä oikeudenkäyn-
nistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 29/2018 vp). 

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan uudistamisen tavoitteena on parantaa koko hal-
linnonalan kykyä vastata toimintaympäristön muutoksiin, kehittää ja vahvistaa hallinnonalan 
strategista ohjausta sekä saada synergiaetuja. Aivan keskeinen tavoite liikenne- ja viestintämi-
nisteriön hallinnonalalla on varmistaa ja lisätä asiakaslähtöisyyttä ja huomioida asiakkaiden 
tarpeet. Tämän vuoksi on tarpeellista, että virastouudistus tulisi voimaan vuoden 2019 alusta.  

Maakuntauudistukseen liittyvät muutokset ehdotettuihin virastolakeihin ja liitelakeihin on tar-
koitus tuoda eduskunnan käsiteltäväksi syksyllä 2018 erillisellä hallituksen esityksellä. 

Hallituksen esitykseen (61/2018 vp) sisältyvien lakiehdotusten järjestystä ei ole muutettu, 
vaikka tässä täydentävässä hallituksen esityksessä pelastuslakia koskeva lakiehdotus (64. laki) 
esitetään poistettavaksi ja tieliikennelakia koskeva lakiehdotus lisättäväksi esitykseen. 
 
2  Esityksen keske iset  ehdotukset  

Esityksen tavoitteena on alkuperäisen hallituksen esityksen mukaisesti, että laki liikenne- ja 
viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistuksen täytäntöönpanoa sekä virastojen tehtä-
vien uudelleenorganisointia koskevan lainsäädännön voimaanpanosta tulisi voimaan mahdol-
lisimman pian. Muilta osin lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019. 
Esitetään, että valmistelevia toimenpiteitä ja järjestäytymistä varten uuteen Liikenne- ja vies-
tintävirastoon voitaisiin nimittää pääjohtaja jo 1 päivästä marraskuuta 2018 alkaen. Alkupe-
räinen esitys oli 1 päivästä lokakuuta 2018 alkaen. 

Esityksessä ehdotetaan, että maakuntauudistusta koskevat säännökset tai viittaukset poiste-
taan, erityisesti virastolaeista, liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetusta laista sekä rata-
laista. 

Esityksessä ehdotetaan muutoksia koskien EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU 2016/679)1, 
joka tuli voimaan 25.5.2018. Viittauksia tietosuoja-asetukseen poistetaan niiltä osin kuin niitä 
on pidetty tarpeettomana. Osassa lakiviittauksista on kyse tiedoista, jotka viranomainen saa 
valvottavaltaan yritykseltä eli lähtökohtaisesti kyse ei edes ole henkilötiedoista, vaan valvon-
nan kannalta merkityksellisistä tiedoista. EU:n tietosuoja-asetus sitoo viranomaisia, joten täl-
laiset säännökset eivät voi johtaa asetuksen vastaiseen toimintaan, ja siksi niitä ei ole muutet-
tu. 

 

                                                 
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten 

henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 

95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus). 
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Lakiehdotuksissa esitetään muutettavaksi käsite ”teknisen käyttöyhteyden avulla” ilmaisuksi 
”rajapinnan kautta tai muutoin sähköisesti”. Rajapinnat mahdollistavat tiedon saamisen hel-
posti ja edelleen hyödynnettävässä muodossa. Tietojen saatavuutta parantamalla vahvistetaan 
toimijoiden tietopohjaa sekä vahvistetaan uutta toimintaa. Paremman tietopohjan avulla esi-
merkiksi markkinoille pääsy voi helpottua, kun kysyntää ja tarjontaa voidaan arvioida parem-
min. Samoin kattavammat tiedot voivat auttaa analysoimaan ihmisten liikkumistarpeita ja ne 
mahdollistavat uusien tai entistä parempien palvelujen tarjoamisen koko maassa. 

Lisäksi esityksessä ehdotetaan alkuperäiseen hallituksen esitykseen teknisluonteisia muutok-
sia. Alkuperäisen hallituksen esityksen (HE 61/2018 vp) lakiehdotuksien viittaukset oikeu-
denkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin (HE 29/2018 vp) ehdotetaan palautettaviksi 
voimassa olevaan muotoon eli viittaukseksi hallintolainkäyttölakiin (586/1996). Lisäksi alku-
peräiseen hallituksen esitykseen sisältyvät tieliikennelain kokonaisuudistukseen sisältyvien lii-
telakien (ajokorttilaki ja ajoneuvolaki) säännökset palautettaisiin voimassa olevaan muotoon. 
Esitykseen lisätään tieliikennelakia (267/1981) koskevat muutosehdotukset. Eduskunnan käsi-
teltävänä ollut tieliikennelain kokonaisuudistus huomioidaan myöhemmin erillisellä hallituk-
sen esityksellä, johon tehdään virastonimikkeitä koskevat muutosehdotukset. 

Lisäksi esityksen lakiehdotuksiin on tehty teknisiä muutoksia, jotka koskevat eduskunnan kä-
siteltävinä olleita hallituksen esityksiä (HE 34/2018 vp ja HE 42/2018 vp). 

Esityksessä ehdotetaan poistettavaksi pelastuslain muuttamisesta annettu lakiehdotus. 

 
 
3  Asian valmiste lu  ja  ri ippuvuus muista esi tyks istä  

Virastouudistusta koskeva täydentävä hallituksen esitys on valmisteltu liikenne- ja viestintä-
ministeriössä.  
 
Hallituksen esitysluonnos oli lausuntokierroksella 28.6.–6.8.2018. Lausuntoja pyydettiin laa-
jasti eri tahoilta, minkä lisäksi esitys oli vapaasti kommentoitavana lausuntopalvelu.fi -
portaalissa. Vastauksia saatiin yhteensä XX. 
 
[Lausuntopalaute] 
 
[Jatkovalmistelu] 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Laki Liikenne- ja viestintävirastosta 

2 §. Viraston tehtävät. Lakiehdotuksesta esitetään poistettavaksi maakuntaviittaukset. Pykälän 
2 momentin viimeinen lause poistettaisiin tarpeettomana. 

1.2 Laki Väylävirastosta 

Lakiehdotuksesta esitetään poistettavaksi maakuntaviittaukset. 

2 §. Viraston tehtävät. Pykälän 1 momentin 6 kohtaa muutettaisiin siten, että Väylävirasto 
vastaisi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toiminnallisesta ohjauksesta ja tienpidon 
yhteensovittamisesta näissä keskuksissa. Muutoksella Väyläviraston tienpidon ohjaukseen liit-
tyvät tehtävät palautettaisiin vastaamaan voimassa olevan lainsäädännön mukaan Liikennevi-
rastolle kuuluvia tehtäviä. 

Pykälän 1 momentin 7 kohdasta maininta maakuntien kanssa tehtävistä sopimusjärjestelyistä 
poistettaisiin tarpeettomana. 

Pykälän 2 momenttia muutettaisiin siten, että Väylävirasto ei osallistuisi maakunnallisen lii-
kennejärjestelmäsuunnitelman laatimiseen eikä virasto osallistuisi valtakunnallisen liikenne-
järjestelmäsuunnitelman laatimiseen maakuntien kanssa. 

6 §. Eräiden tehtävien siirtäminen. Pykälän 2 momentti poistettaisiin tarpeettomana. 

1.3 Laki liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistuksen täytäntöön-
panosta sekä virastojen tehtävien uudelleenorganisointia koskevan lainsäädännön 
voimaanpanosta 

1 §. Voimaan tulevat säädökset. Lakiehdotuksesta esitetään poistettavaksi maakuntaviittauk-
set. Pykälän 1 momentin 11 kohdassa alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta annetun 
lain muuttamisesta annetun lain kirjoitusasu korjattaisiin. Momentin 32 kohdassa lain kirjoi-
tusasu korjattaisiin. Momentin 63 kohta poistettaisiin sen vuoksi, että esityksellä ei ehdoteta 
muutettavaksi pelastuslakia. Momentin 88 kohtaan lisättäisiin laki tieliikennelain muuttami-
sesta ( / ). Lisäksi kohtien numerointi korjattaisiin juoksevaksi. 

9 §. Eräät Liikenne- ja viestintäviraston hallinnolliset järjestelyt. Pykälän 1 momentissa ajan-
kohta, jolloin Liikenne- ja viestintäviraston pääjohtajan virka voidaan perustaa, muutettaisiin 1 
päiväksi marraskuuta 2018. 

12 §. Maakunnalle annettavia tai siirrettäviä tehtäviä koskeva siirtymäsäännös. Pykälä esite-
tään poistettavaksi sen vuoksi, että lakiehdotuksesta esitetään poistettavaksi kaikki maakunta-
viittaukset. 

13 §. Voimaantulo. Pykälän numero muutettaisiin 12 §:ksi, koska aiemmin esitetty 12 § pois-
tettaisiin esityksestä. 
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1.4 Ajokorttilaki 386/2011  

21 §. Ajoterveydentilaa koskevat ilmoitukset. Pykälä korjattaisiin vastaamaan ajokorttilain 
muuttamisesta annettua lakia 387/2018. 

31 §. Ajokortin vaatimukset. Pykälän 2 momentti korjattaisiin vastaamaan ajokorttilain muut-
tamisesta annettua lakia 387/2018. 

65 §. Ajokieltoon määrääminen toistuvien rikkomusten perusteella. Pykälän 1 momentti kor-
jattaisiin vastaamaan voimassa olevaa ajokorttilakia (386/2011). 

95 §. Muutoksenhaku. Pykälän 2, 3 ja 4 momentissa viittaus oikeudenkäynnistä hallintoasiois-
sa annettuun lakiin (HE 29/2018 vp) muutettaisiin viittaukseksi hallintolainkäyttölakiin 
(586/1996). 

1.5 Laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta 957/2013 

53 §. Oikaisu ja muutoksenhaku. Pykälän 2 momentissa viittaus oikeudenkäynnistä hallinto-
asioissa annettuun lakiin (HE 29/2018 vp) muutettaisiin viittaukseksi hallintolainkäyttölakiin 
(586/1996). 

1.6 Laki ajoneuvojen siirtämisestä 828/2008 

14 §. Täytäntöönpano ja tarkemmat säännökset. Pykälän 2 momentissa maakunta muutettai-
siin kunnaksi. 

1.7 Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä 958/2013 

31 §.  Oikaisun hakeminen ja muutoksenhaku. Pykälän 2 momentissa viittaus oikeudenkäyn-
nistä hallintoasioissa annettuun lakiin (HE 29/2018 vp) muutettaisiin viittaukseksi hallinto-
lainkäyttölakiin (586/1996). 

1.8 Ajoneuvolaki 1090/2002 

20 §. Pelastusauto, poliisiajoneuvo, Tullin ajoneuvo ja Rajavartiolaitoksen ajoneuvo. Pykälän 
5 momentissa Liikenne- ja viestintäviraston kirjoitusasu korjattaisiin. 
 
21 §. Ambulanssi ja ensihoitoajoneuvo. Pykälän otsikko ja 3 momentti muutettaisiin virastoa 
lukuun ottamatta vastaamaan voimassa olevaa lakia. Pykälän 2 momentti esitetään poistetta-
vaksi. 

50 e §. Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen yksittäishyväksynnässä. Pykälän 3 momentista 
poistettaisiin tekninen viittaus lakiin 507/2017. 

96 §. Ajoneuvorikkomus. Pykälän 4 momentti muutettaisiin vastaamaan ajoneuvolain muutta-
misesta annettua lakia (306/2018). Pykälän 5–8 momentti esitetään poistettavaksi. 

98 §. Muutoksenhaku. Pykälän 2 ja 3 momentissa viittaus oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 
annettuun lakiin (HE 29/2018 vp) muutettaisiin viittaukseksi hallintolainkäyttölakiin 
(586/1996). 

1.9 Ajoneuvoverolaki 1281/2003 
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48 §. Ennakkoratkaisu. Pykälän 2 momentissa viittaus oikeudenkäynnistä hallintoasioissa an-
nettuun lakiin (HE 29/2018 vp) muutettaisiin viittaukseksi hallintolainkäyttölakiin (586/1996). 

57 §. Valvonta. Pykälään lisättäisiin 2 momentti, joka on tullut voimaan lailla 726/2017. 

1.10 Alkolukkolaki 730/2016 

15 §. Muutoksenhaku. Pykälän 2 momentissa viittaus oikeudenkäynnistä hallintoasioissa an-
nettuun lakiin (HE 29/2018 vp) muutettaisiin viittaukseksi hallintolainkäyttölakiin (586/1996). 

1.11 Laki alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta 1121/2005 

12 §. Muutoksenhaku. Pykälän 1 momentin viittaus oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annet-
tuun lakiin (HE 29/2018 vp) muutettaisiin viittaukseksi hallintolainkäyttölakiin (586/1996). 

1.12 Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä 1686/2009 

93 §. Muutoksenhaku. Pykälän 1–3 momentissa viittaus oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 
annettuun lakiin (HE 29/2018 vp) muutettaisiin viittaukseksi hallintolainkäyttölakiin 
(586/1996). 

1.13 Alusliikennepalvelulaki 623/2005 

26 §. VTS-pätevyysrekisteri. Muutos koskee henkilötietojen luovutusta. Pykälän 5 momentin 
sanamuoto muutettaisiin vastaamaan liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintöä (LiVM 
14/2018 vp). 

1.14 Laki alusturvallisuuden valvonnasta 370/1995 

18 §. Muutoksenhaku. Pykälän 2 ja 3 momentin viittaus oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 
annettuun lakiin (HE 29/2018 vp) muutettaisiin viittaukseksi hallintolainkäyttölakiin 
(586/1996). 

1.15 Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien val-
vonnasta 485/2004 

17 §. Tekninen valvonta. Pykälän 2 momentissa tietojen luovuttaminen teknisen käyttöyhtey-
den avulla muutettaisiin muotoon rajapinnan kautta tai muutoin sähköisesti. Muutos vastaisi 
teknisen kehityksen nykytilaa. Pykälän 3 momentti, joka koskee tietosuojasääntelyä, kumot-
taisiin tarpeettomana. 

1.16 Laki eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta 
1206/2004 

25 §. Muutoksenhaku. Pykälän 2 ja 3 momentissa viittaus oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 
annettuun lakiin (HE 29/2018 vp) muutettaisiin viittaukseksi hallintolainkäyttölakiin 
(586/1996). 

1.17 Laki henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankin-
tatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta 
(97/2017) 
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12 §. Muutoksenhaku. Pykälän 1 momentissa viittaus oikeudenkäynnistä hallintoasioissa an-
nettuun lakiin (HE 29/2018 vp) muutettaisiin viittaukseksi hallintolainkäyttölakiin (586/1996). 

1.18 Laki huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista 1712/2015 

55 §. Muutoksenhaku. Pykälän 1–3 momentissa viittaus oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 
annettuun lakiin (HE 29/2018 vp) muutettaisiin viittaukseksi hallintolainkäyttölakiin 
(586/1996). 

1.19 Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleis-
sopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten sekä yleissopimukseen liittyvän kiinteiden 
irtolastien aluskuljetuksia koskevan kansainvälisen säännöstön (IMSBC-säännöstö) 
pakottavan osan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 
ja IMSBC-säännöstön soveltamisesta 40/2015 

5 §. Pykälän 2 momentissa viittaus oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin (HE 
29/2018 vp) muutettaisiin viittaukseksi hallintolainkäyttölakiin (586/1996). 

1.20 Ilmailulaki 864/2014 

50 §. Liikenne- ja viestintäviraston oikeus tietojen saantiin. Pykälän 5 momentissa tietojen 
toimittaminen teknisen käyttöyhteyden avulla tai muutoin sähköisessä muodossa muutettaisiin 
muotoon rajapinnan kautta tai muutoin sähköisesti. Muutos vastaisi teknisen kehityksen nyky-
tilaa. 

76 §. Lentopaikkojen ja muiden alueiden käyttö. Pykälän 4 momentissa maakunta muutettai-
siin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseksi. Lisäksi esitetään, että pykälän 5 momentti 
kumottaisiin tarpeettomana, koska se sisältää maakuntien toimivaltaa koskevan säännöksen. 

116 §. Lennonvarmistustoiminnan tallenteet. Pykälän 2 momentin kolme viimeistä virkettä 
poistettaisiin tarpeettomina, koska EU:n yleinen tietosuoja-asetus kattaa nämä säännökset. 

126 §. Ilmoitusjärjestelmä. Pykälän 3 momentissa tietojen ilmoittaminen teknisen käyttöyh-
teyden välityksellä muutettaisiin muotoon rajapinnan kautta tai muutoin sähköisesti. Muutos 
vastaisi teknisen kehityksen nykytilaa. 

181 §. Muutoksenhaku. Pykälän 1, 4 ja 5 momentissa viittaus oikeudenkäynnistä hallintoasi-
oissa annettuun lakiin (HE 29/2018 vp) muutettaisiin viittaukseksi hallintolainkäyttölakiin 
(586/1996). 

1.21 Laki katsastustoiminnan valvontamaksusta 960/2013 

13 §. Muutoksenhaku hallinto-oikeuteen. Pykälässä viittaus oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 
annettuun lakiin (HE 29/2018 vp) muutettaisiin viittaukseksi hallintolainkäyttölakiin 
(586/1996). 

1.22 Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä 535/1998 

14 §. Muutoksenhaku. Pykälän 2 ja 3 momentissa viittaus oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 
annettuun lakiin (HE 29/2018 vp) muutettaisiin viittaukseksi hallintolainkäyttölakiin 
(586/1996). 



   
  

 

 14  

 

 

 

1.23 Laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla 1186/2009 

13 §. Tuen maksamisen erityiset edellytykset. Pykälä muutettaisiin vastaamaan hallituksen esi-
tystä HE 46/2018 vp kumoamalla pykälän 4 momentti. Laki 478/2018 tulee voimaan 
1.8.2018. 

17 §. Seurantarekisteri. Pykälän 2 momentti kumottaisiin tarpeettomana, koska EU:n yleinen 
tietosuoja-asetus kattaa nämä säännökset. 

1.24 Laki laiva-apteekista 584/2015 

13 §. Poikkeukset. Pykälän 2 momentissa viittaus oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annet-
tuun lakiin (HE 29/2018 vp) muutettaisiin viittaukseksi hallintolainkäyttölakiin (586/1996). 

1.25 Laivavarustelaki 1503/2011 

28 §. Muutoksenhaku valvontaviranomaisen päätökseen. Pykälän 1 ja 2 momentissa viittaus 
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin (HE 29/2018 vp) muutettaisiin viit-
taukseksi hallintolainkäyttölakiin (586/1996). 

1.26 Laki laivaväen lääkärintarkastuksista 1171/2010 

13 §. Poikkeuslupa. Pykälän 3 momentissa viittaus oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annet-
tuun lakiin (HE 29/2018 vp) muutettaisiin viittaukseksi hallintolainkäyttölakiin (586/1996). 

1.27 Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta 1687/2009  

41 §. Muutoksenhaku. Pykälän 1–3 momentissa viittaus oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 
annettuun lakiin (HE 29/2018 vp) muutettaisiin viittaukseksi hallintolainkäyttölakiin 
(586/1996). 

1.28 Laki lentoasemaverkosta ja -maksusta 210/2011 

13 §. Muutoksenhaku. Pykälässä viittaus oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin 
(HE 29/2018 vp) muutettaisiin viittaukseksi hallintolainkäyttölakiin (586/1996). 

1.29 Laki lentoliikenteen päästökaupasta 34/2010 

27 §. Muutoksenhaku. Pykälän 2–3 momentissa viittaus oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 
annettuun lakiin (HE 29/2018 vp) muutettaisiin viittaukseksi hallintolainkäyttölakiin 
(586/1996). 

1.30 Laki lentoliikenteen valvontamaksusta 1249/2005 

15 §. Muutoksenhaku hallinto-oikeuteen. Pykälän 1 momentissa viittaus oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annettuun lakiin (HE 29/2018 vp) muutettaisiin viittaukseksi hallintolainkäyt-
tölakiin (586/1996). 

1.31 Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 503/2005 
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Lakiehdotuksen muutokset liittyvät pääosin maakuntauudistukseen ja liikenne- ja viestintäva-
liokunnan mietintöön hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi maantielain muuttamisesta ja 
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (LiVM 15/2018 vp). 
 
3 §. Määritelmät. Pykälän 6 ja 7 kohdat poistettaisiin tarpeettomina, koska ne liittyvät maa-
kuntauudistukseen. 
 
6 §. Maantielautat. Pykälän 2 ja 3 momentissa tienpitäjä muutettaisiin elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukseksi, koska säännös liittyy maakuntauudistukseen. 
 
11 §. Tienpidosta vastaavat viranomaiset. Pykälässä maakunnat muutettaisiin elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukseksi, koska säännös liittyy maakuntauudistukseen. 
 
15 d §. Menettely suunnitelmia valmisteltaessa. Pykälän muutokset liittyvät maakuntauudis-
tukseen. Pykälän 1 momentista poistettaisiin maininta maakunnista ja lisättäisiin maininta 
maakuntien liitoista. Pykälän 2 momentti ja 3 momentin viittaus maakunnalliseen liikennejär-
jestelmäsuunnitteluun poistettaisiin tarpeettomina. 

27 §. Vuorovaikutus. Pykälän muutokset liittyvät maakuntauudistukseen. Pykälän 1–4 mo-
mentissa maakunta muutettaisiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseksi. Pykälän 2 
momentissa maakunnan velvollisuus kuuluttaa muutettaisiin kunnan velvollisuudeksi. Pykälän 
4 momentissa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle lisättäisiin velvollisuus pyytää 
lausunto maakunnan liitolta. Maininta Valtion lupa- ja valvontavirastosta poistettaisiin. 

27 a §. Ennakkoneuvottelu. Pykälässä maakunnat muutettaisiin elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksiksi, koska säännös liittyy maakuntauudistukseen. 

27 b §. Yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman hyväksymisesitys. Pykälän 1 momentissa maa-
kunta muutettaisiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseksi, koska säännös liittyy maa-
kuntauudistukseen. Lisäksi pykälän 2 ja 3 momentissa 15 q ja 15 r § muutettaisiin 15 g ja 15 h 
§:ksi. 

31 §. Suunnitelmien voimassaoloaika. Pykälän 3 momenttia muutettaisiin siten, että Liikenne- 
ja viestintävirastolla olisi mahdollisuus pidentää määräaikaa muutenkin kuin hakemuksesta. 

32 §. Seuranta ja jälkiarviointi. Pykälän muutokset liittyvät maakuntauudistukseen. Pykälän 2 
momentissa maakunta muutettaisiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseksi sekä 15 r 
§:n viittaus muutettaisiin 15 g §:ksi. 

37 §. Liittyminen maantiehen. Pykälä poistettaisiin tarpeettomana, koska säännös liittyy maa-
kuntauudistukseen. 

38 §. Liittymän ja ylityskohdan tekeminen, kunnossapito ja muuttaminen. Pykälä poistettaisiin 
tarpeettomana, koska säännös liittyy maakuntauudistukseen. 

42 §. Tiealueeseen kohdistuva työ sekä rakenteiden, rakennelmien ja laitteiden sijoittaminen 
tie-alueelle. Pykälä poistettaisiin tarpeettomana, koska säännös liittyy maakuntauudistukseen. 

42 a §. Tiettyjen kaapeleiden sijoittaminen tiealueelle. Pykälä poistettaisiin tarpeettomana, 
koska säännös liittyy maakuntauudistukseen. 
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42 b §. Siirto-, suojaamis- ja poistamisvelvoite. Pykälä poistettaisiin tarpeettomana, koska 
säännös liittyy maakuntauudistukseen. 

47 §. Poikkeamisvalta. Pykälä poistettaisiin tarpeettomana, koska säännös liittyy maakuntauu-
distukseen. 

48 §. Poikkeukset rajoituksista. Pykälä poistettaisiin tarpeettomana, koska säännös liittyy 
maakuntauudistukseen. 

52 §. Tienvarsimainonta ja –ilmoittelu. Pykälä poistettaisiin tarpeettomana, koska säännös liit-
tyy maakuntauudistukseen. 

52 b §. Määräystenantovaltuus. Pykälä poistettaisiin tarpeettomana, koska säännös liittyy 
maakuntauudistukseen. 

56 §. Haltuunotto. Pykälä poistettaisiin tarpeettomana, koska säännös liittyy maakuntauudis-
tukseen. 

56 a §. Yksityistien luovuttaminen. Pykälä poistettaisiin tarpeettomana, koska säännös liittyy 
maakuntauudistukseen. 

62 §. Lunastuksen käsitteleminen kahtena toimituksena. Pykälä poistettaisiin tarpeettomana, 
koska säännös liittyy maakuntauudistukseen. 

99 b §. Avustavien tehtävien siirtäminen. Pykälä poistettaisiin tarpeettomana, koska säännös 
liittyy maakuntauudistukseen. 

100 §. Varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Pykälässä maakunnat muutettaisiin 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiksi, koska säännös liittyy maakuntauudistukseen. 

100 b §. Tienpidon viranomaisvalvonta. Pykälän numero muutettaisiin liikenne- ja viestintä-
valiokunnan mietinnön LiVM 15/2018 vp mukaisesti 100 c §:ksi. 

101 §. Hallinnolliset pakkokeinot. Pykälä poistettaisiin maakuntauudistuksen vuoksi tarpeet-
tomana. 

102 §. Kustannusten periminen. Pykälä poistettaisiin maakuntauudistuksen vuoksi tarpeetto-
mana. 

103 §. Päätösten tiedoksi antaminen ja tiedoksisaanti. Pykälän 1 momentissa maakunta muu-
tettaisiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseksi, koska säännös liittyy maakuntauudis-
tukseen. 

105 §. Muutoksenhaku. Pykälä poistettaisiin tarpeettomana, koska säännös liittyy maakunta-
uudistukseen. 

107 §. Päätösten välitön täytäntöönpano. Pykälä poistettaisiin tarpeettomana, koska säännös 
liittyy maakuntauudistukseen. 

108 a §. Maantierekisteri. Pykälän 2 momentissa maakunnat muutettaisiin elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskuksiksi, koska säännös liittyy maakuntauudistukseen. 
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Voimaantulosäännökset. Voimaantulosäännösten 2 ja 3 momentti poistettaisiin maakuntauu-
distuksen vuoksi. 

 
1.32 Laki liikenneturvallisuusmaksusta 471/2016 

15 §. Muutoksenhaku hallinto-oikeuteen. Pykälässä viittaus oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 
annettuun lakiin (HE 29/2018 vp) muutettaisiin viittaukseksi hallintolainkäyttölakiin 
(586/1996). 

1.33 Laki liikenteen palveluista 320/2017 

II A OSA. Liikenteenohjaus ja hallinta. 

1 luku. Tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalvelut. 

2 §. Tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalveluun kuuluvat tehtävät. Pykälän 2 momentti korjat-
taisiin vastaamaan liikenteenohjausyhtiötä koskevaa liikenne- ja viestintävaliokunnan mietin-
töä LiVM 14/2018 vp. 

5 §. Tietoturva. Pykälän 2 momentti korjattaisiin vastaamaan liikenteenohjausyhtiötä koske-
vaa liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintöä LiVM 14/2018 vp. 

2 luku. Liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelujen tiedonhallinta.  

3 §. Tietojen luovuttaminen avoimen rajapinnan kautta. Pykälän 4 momentti korjattaisiin vas-
taamaan liikenteenohjausyhtiötä koskevaa liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintöä LiVM 
14/2018 vp. 

III OSA. Palvelut. 

3 luku. Hankintamenettely ja yksinoikeuden antaminen. 

11 §. Lentoliikenteen julkinen palveluvelvoite. Pykälä poistettaisiin maakuntauudistuksen 
vuoksi tarpeettomana. 

4 luku. Liikennepalvelujen julkinen tuki.  

2 §. Määrärahan kiintiöinti ja käyttö. Pykälän 3 momentissa maakunnat muutettaisiin elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskuksiksi. 

IV OSA. Viranomaiset ja valvonta. 

1 luku. Viranomaisten toiminta. 

7 §. EU:n kansainvälistä linja-autoliikennettä koskevassa asetuksessa tarkoitetut toimivaltai-
set viranomaiset. Pykälän 2 momentissa rajavartiolaitoksen kirjoitusasu muutettaisiin Rajavar-
tiolaitokseksi. 

9 §. Matkustajien ja kuluttajien oikeuksien osalta toimivaltaiset viranomaiset. Pykälän 1 mo-
mentissa Liikenne- ja viestintäviraston kirjoitusasu korjattaisiin. 
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VI OSA. Seuraamukset, muutoksenhaku ja rangaistussäännökset. 

1 luku. Hallinnolliset seuraamukset ja muutoksenhaku.  

6 §. Muutoksenhaku hallinto-oikeuteen. Pykälän 1 momentin johdantokappaleessa viittaus oi-
keudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin (HE 29/2018 vp) muutettaisiin viittaukseksi 
hallintolainkäyttölakiin (586/1996). 

Voimaantulo. Voimaantulosäännös korjattaisiin vastaamaan muiden lakiehdotusten voimaan-
tuloa. Tarkoituksena on, että kaikkien liitelakien voimaantulosta säädetään voimaanpanolailla. 

1.34 Laki liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta 478/2017 

14 §. Muutoksenhaku. Pykälässä viittaus oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin 
(HE 29/2018 vp) muutettaisiin viittaukseksi hallintolainkäyttölakiin (586/1996). 

1.35 Luotsauslaki 940/2003 

18 §. Valvonta. Pykälän 3 momentissa tietojen toimittaminen ja ilmoittaminen teknisen käyt-
töyhteyden avulla muutettaisiin muotoon rajapinnan kautta tai muutoin sähköisesti. Muutos 
vastaisi teknisen kehityksen nykytilaa. 

20 a §. Muutoksenhaku. Pykälän 1–3 momentissa viittaus oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 
annettuun lakiin (HE 29/2018 vp) muutettaisiin viittaukseksi hallintolainkäyttölakiin 
(586/1996). 

1.36 Laki maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta 694/2006 

8 §. Muutoksenhaku. Pykälän 1–3 momentissa viittaus oikeudenkäynnistä hallintoasioissa an-
nettuun lakiin (HE 29/2018 vp) muutettaisiin viittaukseksi hallintolainkäyttölakiin (586/1996). 

1.37 Laki matkustaja-aluksen henkilöluetteloista annetun lain muuttamisesta 1038/2009 

12 §. Henkilöluettelointijärjestelmän toimintavaatimukset. Pykälän 1 momentin 2 kohdassa 
pelastuslain numero korjattaisiin vastaamaan ajantasaista säädöstä. 

14 §. Tietojen luovuttaminen. Pykälän 2 momentissa tietojen luovuttaminen teknisen käyt-
töyhteyden avulla muutettaisiin muotoon rajapinnan kautta tai muutoin sähköisesti 

24 §. Muutoksenhaku. Pykälän 1 ja 2 momentissa viittaus oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 
annettuun lakiin (HE 29/2018 vp) muutettaisiin viittaukseksi hallintolainkäyttölakiin 
(586/1996). 

1.38 Laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä 690/2010 

24 §. Henkilötietoja sisältävien tietojen luovuttaminen. Pykälän 1 momentin johdantokappa-
leessa ja 2 momentissa tietojen luovuttaminen teknisen käyttöyhteyden avulla muutettaisiin 
muotoon rajapinnan kautta tai muutoin sähköisesti. Muutos vastaisi teknisen kehityksen nyky-
tilaa. 

1.39 Merenkulun ympäristönsuojelulaki 1672/2009 
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Lakiehdotuksen muutokset liittyvät pääasiallisesti maakuntauudistukseen ja viranomaisten 
toimivaltaan. 

1 luku. Yleiset säännökset. 

2 §. Määritelmät. Pykälä lisättäisiin. Pykälän sisältö vastaa eduskunnan vastauksia EV 
35/2018 vp ja EV x vp (HE 34/2018 vp). 

9 luku. Jätteiden vastaanotto satamassa. 

7 §. Raportointi. Pykälässä Valtion lupa- ja valvontavirasto muutettaisiin elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskuksiksi. 

12 luku. Valvonta ja hallintopakko. 

1 §. Valvontaviranomaiset. Pykälän 1 momentissa Valtion lupa- ja valvontavirasto muutettai-
siin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseksi. 

15 §. Hallintopakko. Pykälän 1 momentin johdantokappaleessa Valtion lupa- ja valvontaviras-
to muutettaisiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseksi. 

16 §. Uhkasakko, teettämisuhka ja keskeyttämisuhka. Pykälässä Valtion lupa- ja valvontavi-
rasto muutettaisiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseksi. Viittaus uhkasakkolakiin 
esitetään muutettavaksi sanamuodoltaan. 

18 §. Tarkemmat säännökset.  Pykälässä Valtion lupa- ja valvontavirasto muutettaisiin elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukseksi. 

13 luku. Erinäiset säännökset. 

8 §. Muutoksenhaku. Pykälän 1 momentissa viittaus oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annet-
tuun lakiin (HE 29/2018 vp) muutettaisiin viittaukseksi hallintolainkäyttölakiin (586/1996). 

1.40 Merilaki 674/1994 

V OSA 

4 §. Päiväkirjaan merkittävät tiedot. Pykälän 5 momentti kumottaisiin tarpeettomana, koska 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus kattaa nämä säännökset. 

1.41 Pelastuslaki 379/2011 

Lakiehdotus esitetään poistettavaksi esityksestä. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnon-
alan virastouudistusta koskevat nimikkeet sekä tehtävänsiirrot olisi tarkoitus huomioida pelas-
tuslain käsittelyn myöhemmässä vaiheessa. 

1.42 Poliisilaki 872/2011 

5 luku. Salaiset tiedonhankintakeinot. 
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62 §. Korvaus teleyritykselle. Pykälän 2 momentissa viittaus oikeudenkäynnistä hallintoasiois-
sa annettuun lakiin (HE 29/2018 vp) muutettaisiin viittaukseksi hallintolainkäyttölakiin 
(586/1996). 

1.43 Laki polttoainemaksusta 1280/2003 

19 §. Ennakkoratkaisu. Pykälän 2 momentissa viittaus oikeudenkäynnistä hallintoasioissa an-
nettuun lakiin (HE 29/2018 vp) muutettaisiin viittaukseksi hallintolainkäyttölakiin (586/1996). 

23 a §. Valitus hallinto-oikeuteen. Pykälän 3 momentissa Liikenteen turvallisuusviraston ve-
roasiamies muutettaisiin Liikenne- ja viestintäviraston veroasiamieheksi. Lisäksi viittaus oi-
keudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin (HE 29/2018 vp) muutettaisiin viittaukseksi 
hallintolainkäyttölakiin (586/1996). 

1.44 Postilaki 415/2011 

80 §. Muutoksenhaku. Pykälän 1 ja 2 momentissa viittaus oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 
annettuun lakiin (HE 29/2018 vp) muutettaisiin viittaukseksi hallintolainkäyttölakiin 
(586/1996). 

1.45 Ratalaki 110/2007 

8 §. Yleistä rautatien suunnittelusta. Pykälän 2 momentissa maakunnat muutettaisiin maakun-
nan liitoiksi ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiksi. Lisäksi maakunnallinen liikenne-
järjestelmäsuunnitelma muutettaisiin alueelliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun. Muutokset 
koskevat maakuntauudistusta. 

9 §. Tutkimusoikeus. Pykälä poistettaisiin tarpeettomana, koska se liittyy maakuntauudistuk-
seen. 

12 §. Yleissuunnitelman sisältö. Pykälän 2 momentissa maakunnallinen liikennejärjestelmä-
suunnitelma muutettaisiin alueelliseksi liikennejärjestelmäsuunnitteluksi. Muutos koskee 
maakuntauudistusta. 

15 §. Ratasuunnitelman sisältö. Pykälän 4 momentissa maakunnallinen liikennejärjestelmä-
suunnitelma muutettaisiin alueelliseksi liikennejärjestelmäsuunnitteluksi. Muutos koskee 
maakuntauudistusta. 

18 §. Tasoristeysten poistaminen. Pykälän 4 momentissa viittaus tieliikennelakiin korjattaisiin 
vastaamaan voimassa olevaa tieliikennelakia. 

22 §. Vuorovaikutus. Pykälän muutokset koskevat maakuntauudistusta. Pykälän 2 momentissa 
maakunnat muutettaisiin kunniksi ja 4. virke poistettaisiin kokonaan tarpeettomana. Pykälän 4 
momentissa poistettaisiin maininta Valtion lupa- ja valvontavirastosta, maakunnat muutettai-
siin maakuntien liitoiksi ja lisättäisiin maininta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista. 

25 a §. Tasoristeyksiä koskevat ratasuunnitelmat. Esitykseen lisättäisiin 25 a § sellaisena kuin 
se on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnössä LiVM 15/2018 vp. Kuitenkin pykälässä 
Liikennevirasto muutettaisiin Väylävirastoksi ja radanpitäjä rataverkon haltijaksi.  

28 §. Suunnitelmien hyväksyminen. Pykälä poistettaisiin tarpeettomana, koska se liittyy maa-
kuntauudistukseen. 
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43 a §. Puhevallasta ratatoimituksessa. Esitykseen lisättäisiin 43 a § sellaisena kuin se on lii-
kenne- ja viestintävaliokunnan mietinnössä LiVM 15/2018 vp. Kuitenkin pykälässä radanpitä-
jä muutettaisiin rataverkon haltijaksi. 

69 §. Korvausten maksaminen ja korko. Pykälä poistettaisiin tarpeettomana, koska se liittyy 
maakuntauudistukseen. 

79 §. Rautatien lakkauttaminen muussa yhteydessä. Pykälä poistettaisiin tarpeettomana, koska 
se liittyy maakuntauudistukseen. 

91 §. Päätösten ilmoittaminen muistutuksen tehneille ja viranomaisille. Pykälä poistettaisiin 
tarpeettomana, koska se liittyy maakuntauudistukseen. 

92 §. Muutoksenhaku. Pykälä poistettaisiin tarpeettomana, koska se liittyy maakuntauudistuk-
seen. 

100 §. Virastouudistuksen ja maakuntauudistuksen siirtymäsäännökset. Pykälän muutokset 
liittyvät maakuntauudistukseen. Pykälän otsikosta poistettaisiin maakuntauudistukseen viit-
taava kirjaus. Lisäksi 3–6 poistettaisiin tarpeettomina. 

 
1.46 Laki Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan ja siihen liittyvän alueen vuokraa-

misesta Suomen tasavallalle sekä Saimaan kanavan kautta tapahtuvasta alusliiken-
teestä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräys-
ten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta 104/2011 

3 §. Pykälän 1 momentissa Etelä-Karjalan maakunta poistettaisiin. Maakuntauudistuksen toi-
meenpanosta on tarkoitus antaa erillinen hallituksen esitys syksyllä 2018. 

1.47 Laki sähköisen viestinnän palveluista 917/2004 

36 §. Ohjelmistotoimiluvan myöntäminen analogiseen radiotoimintaan. Pykälän 1 momentin 3 
kohta muutettaisiin vastaamaan voimassa olevaa lakia. 

318 §. Tietojen luovuttaminen viranomaisesta. Pykälän 2 momentissa Valtion lupa- ja valvon-
tavirasto muutettaisiin Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoksi sekä maakunta elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukseksi. 

344 §. Muutoksenhaku hallinto-oikeuteen. Pykälän 1 momentissa viittaus oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annettuun lakiin (HE 29/2018 vp) muutettaisiin viittaukseksi hallintolainkäyt-
tölakiin (586/1996). Lisäksi maininta tietosuojavaltuutetun päätöksestä poistettaisiin. 

345 §. Muutoksenhaku korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Pykälän 1 momentissa viittaus oikeu-
denkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin (HE 29/2018 vp) muutettaisiin viittaukseksi 
hallintolainkäyttölakiin (586/1996). 

352 §. Siirtymäsäännökset. Pykälän 12 momentti kumottaisiin tarpeettomana, koska säännös 
liittyy maakuntauudistukseen. 

1.48 Laki sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta annetun lain muuttamises-
ta 21/2014 
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22 §. Valvontaviranomaiset. Pykälän 3 momentti kumottaisiin tarpeettomana, koska EU:n 
yleinen tietosuoja-asetus kattaa nämä säännökset. 

24 §. Muutoksenhaku. Pykälän 1–3 momentissa viittaus oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 
annettuun lakiin (HE 29/2018 vp) muutettaisiin viittaukseksi hallintolainkäyttölakiin 
(586/1996). 

1.49 Laki tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä 991/2003 

7 §. Tietojen luovuttaminen tietojärjestelmästä. Pykälässä tietojen luovuttaminen teknisen 
käyttöyhteyden avulla tai muussa koneellisesti käsiteltävässä muodossa muutettaisiin muotoon 
rajapinnan kautta tai muutoin sähköisesti. Muutos vastaisi teknisen kehityksen nykytilaa. 

1.50 Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta 719/1994 

12 §. Kuljetus ja tilapäinen säilytys kuljetusketjussa. Muutos koskee maakuntauudistusta. Py-
kälän 4 momentissa maakunta muutettaisiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseksi. 

1.51 Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista 
617/2009 

16 §. Tunnistuspalvelun tarjoajan velvollisuus ilmoittaa toimintaan ja tietojen suojaamiseen 
kohdistuvista uhkista tai häiriöistä. Pykälän 2 momentti kumottaisiin tarpeettomana, koska 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus kattaa nämä säännökset. 

46 §. Tarkastusoikeus. Pykälän 4 momentti kumottaisiin tarpeettomana, koska EU:n yleinen 
tietosuoja-asetus kattaa nämä säännökset. 

47 §. Liikenne- ja viestintävirastolle maksettavat maksut. Pykälän otsikossa sekä 1, 2, 3, 4, 5 
ja 6 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

49 §. Muutoksenhaku viranomaisen päätökseen. Pykälän 2 ja 3 momentissa viittaus oikeuden-
käynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin (HE 29/2018 vp) muutettaisiin viittaukseksi hallin-
tolainkäyttölakiin (586/1996). 

Pykälän 5 momentissa viittaus EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen poistettaisiin tarpeettoma-
na. 

49 a §. Muutoksenhaku vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen ja sertifiointilaitoksen 
päätökseen. Pykälän 2 momentissa viittaus oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun la-
kiin (HE 29/2018 vp) muutettaisiin viittaukseksi hallintolainkäyttölakiin (586/1996). 

1.52 Laki verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä 276/2016 

14 §. Valitus. Pykälän 1 momentissa viittaus oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun la-
kiin (HE 29/2018 vp) muutettaisiin viittaukseksi hallintolainkäyttölakiin (586/1996). 

1.53 Laki vesikulkuneuvojen rekisteröinnistä 424/2014 

42 §. Muutoksenhaku. Pykälän 2 momentissa viittaus oikeudenkäynnistä hallintoasioissa an-
nettuun lakiin (HE 29/2018 vp) muutettaisiin viittaukseksi hallintolainkäyttölakiin (586/1996). 
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Pykälän 3 momentti kumottaisiin tarpeettomana. 

1.54 Vesiliikennelaki 463/1996   

Muutokset liittyvät pääasiassa maakuntauudistukseen. 

15 §. Alueelliset kiellot ja rajoitukset. Pykälän 2 momentissa Valtion lupa- ja valvontavirasto 
muutettaisiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseksi. 

16 §. Vesikulkuneuvotyyppiä koskevat kiellot ja rajoitukset. Pykälässä Valtion lupa- ja valvon-
tavirasto muutettaisiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseksi. 

17 §. Kielto- ja rajoitusasioiden käsittely. Pykälän 1 momentista poistettaisiin maakunta. Py-
kälän 1 ja 2 momentissa Valtion lupa- ja valvontavirasto muutettaisiin toimivaltaiseksi elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukseksi. Pykälän 2 momentissa velvollisuus kuulla maakun-
taa poistettaisiin. 

18 §. Kiellon ja rajoituksen voimaantulo. Pykälässä Valtion lupa- ja valvontavirasto muutet-
taisiin toimivaltaiseksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseksi. 

22 §. Muutoksenhaku. Pykälän 1 ja 2 momentissa viittaus oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 
annettuun lakiin (HE 29/2018 vp) muutettaisiin viittaukseksi hallintolainkäyttölakiin 
(586/1996). Lisäksi Valtion lupa- ja valvontavirasto muutettaisiin toimivaltaiseksi elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukseksi. 

23 §. Valvonta. Pykälässä Valtion lupa- ja valvontavirasto muutettaisiin toimivaltaiseksi elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukseksi. 

1.55 Laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta 1188/2014 

15 §. Moottoritehon mittaaminen. Pykälän 1 ja 2 momentissa Varsinais-Suomen maakunta 
muutettaisiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseksi. 

69 §. Tietojen luovuttaminen rekistereistä. Pykälän 1 momentissa tietojen luovuttaminen tek-
nisen käyttöyhteyden välityksellä muutettaisiin muotoon rajapinnan kautta tai muutoin sähköi-
sesti. Muutos vastaisi teknisen kehityksen nykytilaa. Pykälän 2 momentin 9 kohdassa maakun-
ta muutettaisiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseksi. 

71 §. Muutoksenhaku. Pykälän 2 momentissa viittaus oikeudenkäynnistä hallintoasioissa an-
nettuun lakiin (HE 29/2018 vp) muutettaisiin viittaukseksi hallintolainkäyttölakiin (586/1996). 

1.56 Ympäristönsuojelulaki 527/2014 

24 §. Muut valvontaviranomaiset. Pykälän 2 momentissa maakunnan terveydensuojeluviran-
omaiset muutettaisiin kunnan terveydensuojeluviranomaisiksi. 

152 §. Meluselvitysten ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmien laatimismenettely. Pykälän 2 
momentissa maakunnat ja Valtion lupa- ja valvontavirasto muutettaisiin valtion valvontavi-
ranomaisiksi. 

1.57 Tieliikennelaki 267/1981 
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28 c §. Vammaisen pysäköintiluvan myöntäminen. Pykälän 2 ja 3 momentissa Liikenteen tur-
vallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

49 §. Liikenteen ohjaajat. Pykälän 3 momentin 1 kohdassa Liikennevirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. Lisäksi pykälän 3 momentin 4 kohdassa ja 6 momentissa Liiken-
teen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

50 §. Liikenteen ohjauslaitteet. Pykälän 3 momentissa Liikennevirasto muutettaisiin Liikenne- 
ja viestintävirastoksi. 

87 §. Ajoneuvon mitat, massat ja kuormaaminen. Pykälän 5 momentissa Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

87 b §. Erikoiskuljetuksen suorittaminen. Pykälän 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

87 c §. Erikoiskuljetuslupa. Pykälän 7 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

97 §. Muut liikenteen valvojat. Pykälän 2 momentissa Liikennevirasto muutettaisiin Liikenne- 
ja viestintävirastoksi. 

97 a §. Liikenteen painonvalvontalaitteen asettaminen. Pykälän 2 momentissa Liikennevirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

106 a §. Muutoksenhaku. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

 

2  Voimaantulo  

Lakiehdotukset esitetään tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019. 

 

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset: 
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Lakiehdotukset 

 

1. 

Laki 

Liikenne- ja viestintävirastosta 

 
 

1 luku 

Liikenne- ja viestintäviraston asema ja tehtävät 

 
2 § 

Viraston tehtävät 

Liikenne- ja viestintävirasto hoitaa seuraavia tehtäviä:  
1) edistää liikenteen ja viestinnän turvallisuutta sekä alan teknistä kehitystä ja häiriöttömyyt-

tä; 
2) huolehtii liikenteen ja sähköisen viestinnän sääntely-, lupa-, hyväksyntä-, rekisteri- ja 

valvontatehtävistä, toimialan pätevyys- ja tutkintotehtävistä, tietopalvelusta sekä toimialansa 
tilastoinnista; 

3) rajoittaa liikenteen aiheuttamia ympäristöhaittoja; 
4) vastaa merikartoituksen järjestämisestä; 
5) kehittää ja edistää liikenteen ja viestinnän palveluita ja niiden tarjontaa sekä liikenteen ja 

viestinnän markkinoiden toimivuutta ja huolehtii käyttäjien ja matkustajien oikeuksiin liitty-
vistä tehtävistä; 

6) edistää liikenteen ja viestinnän sekä niiden markkinoiden digitalisaatiota ja automatisaa-
tiota sekä mahdollistaa liikenteeseen ja viestintään liittyvät kokeilut, tutkimukset ja innovaati-
ot; 

7) kehittää julkisen henkilöliikenteen, tavaraliikenteen ja logistiikan toimintaedellytyksiä; 
8) vastaa saariston liikenne- ja kuljetuspalveluiden erillisrahoituksesta valtion talousarvion 

puitteissa; 
9) suunnittelee radiotaajuuksien käyttöä, edistää radioviestinnän teknistä toteutusta, selvittää 

ja poistaa radioviestinnän häiriöitä, huolehtii radiolaitteiden markkinavalvonnasta, valvoo 
verkkotoimilupien ehtojen noudattamista ja hoitaa radiolupahallintoa sekä muuta taajuushal-
lintoa; 

10) hoitaa postitoiminnan valvontatehtäviä ja verkkotunnusten rekisteri- ja valvontatehtäviä; 
11) hoitaa valtiontuki- ja valtionavustustehtäviä sekä liikenteen verotustehtäviä; 
12) vastaa meriliikenteen ohjauksen toimivaltaisen viranomaisen tehtävistä sekä tuottaa 

ajantasaista meriliikenteen tilannekuvaa puolustus- ja turvallisuusviranomaisille alusliiken-
nepalvelun tarjoajan avustamana; sekä 

13) huolehtii oman toimintansa varautumisesta normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poik-
keusoloihin, edistää ja valvoo liikennejärjestelmän ja sähköisen viestinnän toimintavarmuutta 
sekä tukee toimialallaan yhteiskunnan yleistä varautumista normaaliolojen häiriötilanteisiin ja 
poikkeusoloihin. 
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Liikenne- ja viestintävirasto koordinoi ja valvoo valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuun-
nittelun valmistelua ja toimeenpanoa sekä tuottaa ja ylläpitää valtakunnallisen tason strategisia 
ohjelmia, toimenpidekokonaisuuksia ja tilatietoa liikennejärjestelmän eri toimijoille. Virasto 
osallistuu liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja toimenpiteiden valmisteluun liikenteen palvelui-
den, markkinoiden toimivuuden, tiedon hyödyntämisen ja automaation edistämisen asiantunti-
jana. [ ] 

Lisäksi virasto: 
1) antaa toimialaansa koskevia teknisiä määräyksiä erikseen säädetyn toimivaltansa puitteis-

sa; 
2) osallistuu toimialansa kansainväliseen yhteistyöhön; ja 
3) tekee valtuuksiensa puitteissa kansainvälisiä teknisluonteisia sopimuksia, jotka eivät kos-

ke lainsäädännön alaa. 
Viraston on huolehdittava myös niistä muista toimialansa viranomaistehtävistä, jotka sille 

erikseen säädetään.  
 

 
——— 

 
Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 

 
————— 
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2. 

Laki 

Väylävirastosta 

 
1 luku 

Väyläviraston asema ja tehtävät 

 
 

2 § 

Viraston tehtävät 

Väylävirasto hoitaa seuraavia tehtäviä: 
1) vastaa hallinnoimistaan valtion tie- ja rataverkosta sekä vesiväylistä ja niiden kehittämi-

sestä sekä niihin kohdistuvien toimien yhteensovittamisesta koko maassa; 
2) rajoittaa liikenteen aiheuttamia ympäristöhaittoja; 
3) vastaa liikenteenohjauksen järjestämisestä; 
4) edistää liikenteen palveluiden ja liikennejärjestelmän digitalisaatiota ja automatisaatiota; 
5) vastaa maanteiden kunnossapidosta ja palvelutasosta, merkittävien tiehankkeiden raken-

tamisesta ja tienpidon valtakunnallisista tehtävistä sekä ratojen ja vesiväylien suunnittelusta, 
rakentamisesta, kunnossapidosta ja palvelutasosta; 

6) vastaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toiminnallisesta ohjauksesta toimialal-
laan ja tienpidon yhteensovittamisesta sanotuissa keskuksissa; 

7) vastaa ja hallinnoi väyliä koskevia tietovarantoja, huolehtii toimialansa tilastoinnista sekä 
liikenne- ja väylätietoa koskevasta yhteistyöstä; 

8) turvaa talvimerenkulun edellytykset; 
9) edistää väylänpidon markkinoiden toimivuutta;  
10) huolehtii oman toimintansa varautumisesta normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poik-

keusoloihin sekä edistää toimialallaan yhteiskunnan varautumista normaaliolojen häiriötilan-
teisiin ja poikkeusoloihin; sekä 

11) vaalii ja hoitaa hallinnassaan olevia kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kiinteistö-
kohteita, kulttuuriympäristöjä ja kulttuuriomaisuutta. 

Väylävirasto osallistuu liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja liikenneverkkojen toimenpitei-
den valmisteluun sekä maankäytön yhteistyöhön väylänpidon asiantuntijana ja väyläomaisuu-
den haltijana. Virasto osallistuu myös liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen sekä val-
takunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelmien laatimiseen kuntien, kaupunkiseutujen ja mui-
den toimijoiden kanssa. 

Lisäksi virasto voi: 
1) tehdä valtuuksiensa puitteissa kansainvälisiä teknisluontoisia sopimuksia, jotka eivät kos-

ke lainsäädännön alaa; ja 
2) osallistua toimialansa kansainväliseen yhteistyöhön. 
Viraston on huolehdittava myös niistä muista toimialansa tehtävistä, jotka sille erikseen sää-

detään. 
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3 luku 

Erinäiset säännökset 

6 § 

Eräiden tehtävien siirtäminen 

Väylävirasto voi siirtää yksityiselle tai julkiselle palveluntarjoajalle asiakirjapalvelutehtäviä, 
neuvontatehtäviä, hallintopalvelutehtäviä, avustavia maastotehtäviä sekä maanhankintaan ja 
lunastukseen liittyviä tehtäviä, joihin ei sisälly päätöksentekovallan käyttöä.  

[] 
Palveluntarjoajalla on oltava riittävät tekniset edellytykset sekä riittävä osaaminen 1 mo-

mentissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseen. Tehtäviä hoitavaan henkilöön sovelletaan ri-
kosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä hänen suorittaessaan tässä pykälässä tar-
koitettuja tehtäviä. Vahingonkorvauksesta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974). 
 
 

——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 
 

————— 
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3. 

Laki 

liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistuksen täytäntöönpanoa sekä vi-
rastojen tehtävien uudelleenorganisointia koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 

 
 

1 § 

Voimaan tulevat säädökset  

Seuraavat lait tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019:  
1) laki Liikenne- ja viestintävirastosta; 
2) laki Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ( / );  
3) laki ajokorttilain muuttamisesta ( / ); 
4) laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ( / ); 
5) laki ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain 14 §:n muuttamisesta ( / ); 
6) laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain muuttamisesta ( / ); 
7) laki ajoneuvolain muuttamisesta ( / ); 
8) laki ajoneuvoverolain muuttamisesta ( / ); 
9) laki alkolukkolain muuttamisesta ( / ); 
10) laki aluevalvontalain muuttamisesta ( / ); 
11) laki alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta annetun lain muuttamisesta ( / ); 
12) laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttami-

sesta ( / ); 
13) laki alusliikennepalvelulain muuttamisesta ( / ); 
14) laki alusrekisterilain 1 §:n muuttamisesta ( / ); 
15) laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta ( / ); 
16) laki autoverolain muuttamisesta ( / ); 
17) laki biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 33 §:n muuttamisesta ( / ); 
18) laki eläinten kuljetuksesta annetun lain 20 §:n muuttamisesta ( / ); 
19) laki erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta annetun lain 1 §:n 

muuttamisesta ( / ); 
20) laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvon-

nasta annetun lain muuttamisesta ( / ); 
21) laki eräiden ennakkoratkaisujen maksuperusteista annetun lain muuttamisesta ( / ); 
22) laki eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta annetun lain 

muuttamisesta ( / ); 
23) laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain 2 §:n muuttamisesta ( / 

); 
24) laki Finanssivalvonnasta annetun lain 52 a §:n muuttamisesta ( / ); 
25) laki hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoami-

sesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta 
täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta ( / ); 

26) laki henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta 
sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain muuttami-
sesta ( / ); 
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27) laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 19 ja 32 §:n muuttamisesta ( 
/ ); 

28) laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain muuttamisesta 13 ja 28 
§:n ( / ); 

29) laki huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista annetun lain muuttamisesta ( / 
); 

30) laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleisso-
pimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten sekä yleissopimukseen liittyvän kiinteiden irtolastien 
aluskuljetuksia koskevan kansainvälisen säännöstön (IMSBC-säännöstö) pakottavan osan 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja IMSBC-säännöstön sovel-
tamisesta annetun lain muuttamisesta ( / ); 

31) laki ilmailulain muuttamisesta ( / ); 
32) laki julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain 23 §:n muuttamisesta 

( / ); 
33) laki jätelain 59 ja 108 a §:n muuttamisesta ( / ); 
34) laki katsastustoiminnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta ( / ); 
35) laki konttilain 6 §:n muuttamisesta ( / ); 
36) laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta ( / ); 
37) laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-astusalueilla annetun lain muuttamisesta ( / ); 
38) laki laiva-apteekista annetun lain 13 ja 14 §:n muuttamisesta ( / ); 
39) laki laivavarustelain muuttamisesta ( / ); 
40) laki laivaväen lääkärintarkastuksista annetun lain muuttamisesta ( / ); 
41) laki laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain 

muuttamisesta ( / ); 
42) laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta ( / ); 
43) laki lentoasemaverkosta ja –maksusta annetun lain muuttamisesta ( / ); 
44) laki lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain muuttamisesta ( / ); 
45) laki lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta ( / ); 
46) laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain muuttamisesta ( / ); 
47) laki liikenneturvallisuusmaksusta annetun lain muuttamisesta ( / ); 
48) laki Liikenneturvasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta ( / ); 
49) laki liikennevakuutuslain muuttamisesta ( / ); 
50) laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ( / ); 
51) laki liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta annetun lain muut-

tamisesta ( / ); 
52) laki luotsauslain muuttamisesta ( / ); 
53) laki maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta annetun lain muuttamisesta ( / ); 
54) laki matkustaja-aluksen henkilöluettelosta annetun lain muuttamisesta annetun lain 

muuttamisesta ( / ); 
55) laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetun lain 24 §:n 

muuttamisesta ( / ); 
56) laki merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta ( / ); 
57) laki merilain muuttamisesta ( / ); 
58) laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain 3 ja 

17 §:n muuttamisesta ( / ); 
59) laki merimieseläkelain 139 §:n muuttamisesta ( / ); 
60) laki meripelastuslain muuttamisesta ( / ); 
61) laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 12 a §:n muuttamisesta ( / 

); 
62) laki painelaitelain 4 ja 98 §:n muuttamisesta ( / ); 
63) laki pelastuslain muuttamisesta ( / ); 
63) laki poliisilain 5 luvun 25 ja 62 §:n muuttamisesta ( / ); 
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64) laki polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta ( / ); 
65) laki postilain muuttamisesta ( / ); 
66) laki ratalain muuttamisesta ( / ); 
67) laki rataverolain kumoamisesta ( / ); 
68) laki Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan ja siihen liittyvän alueen vuokraamisesta 

Suomen tasavallalle sekä Saimaan kanavan kautta tapahtuvasta alusliikenteestä Venäjän kans-
sa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja so-
pimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta ( / ); 

69) laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 3 
§:n muuttamisesta ( / ); 

70) laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 27 ja 28 §:n muuttami-
sesta ( / ); 

71) laki sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ( / ); 
72) laki sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta annetun lain muuttamisesta an-

netun lain muuttamisesta ( / ); 
73) laki tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ( / ); 
74) laki tuloverolain 74 §:n muuttamisesta ( / ); 
75) laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta ( / ); 
76) laki vaaratiedotteesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta ( / ); 
77) laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun 

lain muuttamisesta ( / ); 
78) laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta ( / ); 
79) laki valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta ( / ); 
80) laki verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja –käytöstä annetun lain muuttamises-

ta ( / ); 
81) laki vesihuoltolain 35 §:n muuttamisesta ( / ); 
82) laki vesikulkuneuvojen rekisteröinnistä annetun lain muuttamisesta ( / ); 
83) laki vesiliikennelain muuttamisesta ( / ); 
84) laki väylämaksulain muuttamisesta ( / ); 
85) laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 

muuttamisesta ( / ); 
86) laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta ( / ); 
87) laki öljysuojarahastosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta ( / ); 
88) laki tieliikennelain muuttamisesta ( / ). 

 
 

 
9 § 

Eräät Liikenne- ja viestintäviraston hallinnolliset järjestelyt 

 
Liikenne- ja viestintäministeriö voi 1 päivästä marraskuuta 2018 perustaa Liikenne- ja vies-

tintäviraston pääjohtajan viran liikenne- ja viestintäministeriöön, josta virka siirtyy 1 päivänä 
tammikuuta 2019 Liikenne- ja viestintävirastoon.  

Liikenteen turvallisuusviraston ja Viestintäviraston on yhdessä ja Liikenne- ja viestintäviras-
ton pääjohtajan nimityksen jälkeen hänen johdollaan valmisteltava uuden viraston työjärjestys 
ja järjestettävä hallinto- ja muut tukipalvelut niin, että Liikenne- ja viestintävirasto voi aloittaa 
toimintansa 1 päivänä tammikuuta 2019. 

 
12 § 
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Maakunnalle annettavia tai siirrettäviä tehtäviä koskeva siirtymäsäännös 

(Pykälä poistettaisiin) 
13 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 20 .  
 

————— 
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4. 

Laki 

ajokorttilain muuttamisesta 

 
21 § 

Ajoterveydentilaa koskevat ilmoitukset 

Sen estämättä, mitä tietojen salassapitovelvollisuudesta säädetään, lääkärin on ilmoitettava 
poliisille, jos hän toteaa, ettei ajokorttiluvan hakija tai ajo-oikeuden haltija enää täytä 17 tai 18 
§:ssä säädettyjä terveysvaatimuksia jatkuvan päihteiden käytön tai terveydentilan muun kuin 
tilapäisesti tapahtuneen heikentymisen takia. 

Sen estämättä, mitä tietojen salassapitovelvollisuudesta säädetään, sairaanhoitajalla ja ter-
veydenhoitajalla on oikeus ilmoittaa poliisille, ettei ajokorttiluvan hakija tai ajo-oikeuden hal-
tija enää täytä 17 tai 18 §:ssä säädettyjä terveysvaatimuksia jatkuvan päihteiden käytön takia. 

Ennen 1 tai 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tekemistä potilaalle on kerrottava velvol-
lisuudesta tai oikeudesta ilmoituksen tekemiseen ja terveydentilan vaikutuksesta ajokykyyn. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetussa ilmoituksessa voidaan antaa tieto ainoastaan: 
1) siitä, että ilmoituksen kohteena oleva henkilö ei täytä ajokorttiluvan edellytyksenä olevia 

terveysvaatimuksia; 
2) lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan ehdottamista lisätoimenpiteistä terveyden-

tilan tai siitä ajokykyyn aiheutuvien vaikutusten tarkemmaksi selvittämiseksi. 
Mitä tässä pykälässä säädetään lääkärin ilmoitusvelvollisuudesta, koskee myös optikkoa 20 

§:ssä tarkoitetun liikennevalvontaan liittyvän näkökykyä koskevan tarkastuksen yhteydessä. 
Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkemmat määräykset ilmoituksen tekemisestä. 
 

31 § 

Ajokortin vaatimukset 

Ajokortin on oltava ajokorttidirektiivin 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun mallin mukainen. 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä ajokorttia koskevista vaati-
muksista sekä siihen sisällytettävistä tiedoista. 

Ajokorttiin merkitään ajokorttilupaa vastaavat luokat. Ajokorttiin liitettyjä ehtoja, rajoituksia 
ja muita tietoja koskevat merkinnät tehdään koodin muodossa. Valtioneuvoston asetuksella 
voidaan antaa tarkempia säännöksiä koodeista ja niiden käytöstä. Ajokorttilupaa tai ajokortin 
uudistamista koskevaan hakemukseen on liitettävä uusi valokuva, jos viranomaisen rekisterei-
hin tallennettu kuva on yli 15 vuotta vanha.  

Ajokortin valmistamisesta ja toimittamisesta 26 §:n mukaisesti luovutettavaksi vastaa Lii-
kenne- ja viestintävirasto. Virasto vastaa myös muiden tässä laissa tarkoitettujen lupien ja to-
distusten valmistamisesta ja toimittamisesta, jollei erikseen toisin säädetä.  

Mitä tässä pykälässä säädetään ajokortista, ei koske väliaikaista, tilapäistä eikä kansainvälis-
tä ajokorttia. 

 
 

65 § 
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Ajokieltoon määrääminen toistuvien rikkomusten perusteella 

Poliisin on määrättävä ajo-oikeuden haltija ajokieltoon, jos on todettu, että tämä on vähin-
tään neljästi kahden vuoden tai kolmesti vuoden kuluessa syyllistynyt moottorikäyttöistä ajo-
neuvoa kuljettaessaan: 

1) tieliikennelain 103 §:ssä tarkoitettuun liikennerikkomukseen, lukuun ottamatta muita ri-
kesakolla rangaistavia tekoja kuin: 

a) tieliikennelain 24 a §:n 2 momentissa tarkoitettua matkapuhelimen kiellettyä käyttöä ajon 
aikana; 

b) tieliikennelain 25 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettua nopeusrajoituksen rikkomista moot-
torikäyttöisellä ajoneuvolla; 

2) liikenteen palveluista annetun lain VI osan 2 luvun 6 §:ssä tarkoitettuun tieliikenteen so-
siaalilainsäädännön rikkomiseen; 

3) rikoslain 23 luvun 1 §:ssä tarkoitettuun liikenneturvallisuuden vaarantamiseen tai 11 §:ssä 
tarkoitettuun liikennepakoon tieliikenteessä; 

4) ajoneuvolain 96 §:n 1 momentissa tarkoitettuun ajoneuvorikkomukseen; 
5) liikenteen palveluista annetun lain VI osan 2 luvun 3 §:ssä tarkoitettuun ammattipäte-

vyyssäännösten rikkomiseen; 
6) liikennevalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä annetun lain (546/1998) 3 §:n 1 

kohdassa tarkoitettuun paljastinlaiterikkomukseen; 
7) vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 19 §:n 3 momentissa tarkoitet-

tuun vaarallisten aineiden kuljetusrikkomukseen. 
Auton ajo-oikeuden haltija on kuitenkin 1 momentista poiketen määrättävä ajokieltoon, jos 

hän auton ensimmäisen ajo-oikeuden saamista seuraavan kahden vuoden aikana syyllistyy 
kolmasti kahden vuoden tai kahdesti yhden vuoden sisällä 1 momentissa tarkoitettuun tekoon. 
Sama koskee myös moottoripyörän ajo-oikeuden haltijaa, jolla ei ole auton ajo-oikeutta, kah-
den vuoden ajan moottoripyörän ajo-oikeuden alkamisesta. 

Ajokielto on määrättävä pantavaksi täytäntöön välittömästi, kun päätös ajokiellosta on tehty. 
Liikenne- ja viestintävirasto lähettää ajo-oikeuden haltijalle liikenneasioiden rekisterin tieto-

jen perusteella muistutuksen tässä pykälässä tarkoitetun ajokiellon määräämisperusteista. 
Muistutus lähetetään siinä vaiheessa, kun seuraava 1 momentissa tarkoitettu teko johtaa polii-
sin ajokieltoharkintaan. 
 
 

95 § 

Muutoksenhaku 

Kuljettajantutkinnon vastaanottajan tässä laissa säädettyjä tehtäviä hoidettaessa annettuun 
päätökseen saa vaatia oikaisua Liikenne- ja viestintävirastolta. Oikaisuvaatimusmenettelystä 
säädetään hallintolaissa. 

Liikenne- ja viestintäviraston oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan ja muuhun päätökseen 
saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään. Jos hakijalle myönnetään tässä laissa tarkoitettu ajokortti tai muu lupa 
hakemuksen mukaisesti ilman ajokorttiin tai muuhun lupaan asetettavia ehtoja tai rajoituksia, 
hakijalle ei ajokortin tai luvan lisäksi anneta muuta päätöstä eikä valitusosoitusta. 

Poliisin tämän lain nojalla tekemään päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Poliisin tämän lain nojalla tekemä pää-
tös voidaan panna täytäntöön valituksen estämättä. 

Hallinto-oikeuden päätökseen autokoululuvan peruuttamista ja liikenneopettajaluvan peruut-
tamista koskevassa asiassa saa hakea muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
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säädetään. Hallinto-oikeuden muuhun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos 
korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 
 

——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 
 

————— 
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5. 

Laki 

ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta  

 
 

53 § 

Oikaisu ja muutoksenhaku 

Katsastusluvan haltijan katsastusasiassa ja jatkokoulutusluvan haltijan koulutusasiassa te-
kemään päätökseen saa vaatia oikaisua Liikenne- ja viestintävirastolta siten kuin hallintolaissa 
säädetään. 

Liikenne- ja viestintäviraston oikaisuvaatimuksen johdosta tekemään päätökseen tai sen tä-
män lain nojalla muutoin tekemään päätökseen haetaan muutosta siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa (586/1996) säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla 
vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 
 
 
 

——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 
 

————— 
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6. 

Laki 

ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain 14 §:n muuttamisesta  
 

 
 

14 § 

Täytäntöönpano ja tarkemmat säännökset 
 

Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa tässä laissa säädettyjen tehtävien valtakunnallisesta 
ohjauksesta. 

Väylävirasto voi sopimuksen nojalla antaa kunnalle hoidettavaksi virastolle tämän lain mu-
kaan kuuluvia julkisia tehtäviä tai ottaa hoidettavakseen tämän lain mukaan kunnalle kuuluvia 
julkisia tehtäviä. 
 

——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 
 

————— 
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7. 

Laki 

ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain muuttamisesta 

 
 

31 § 

Oikaisun hakeminen ja muutoksenhaku 

Yksittäishyväksynnän myöntäjän tekemään yksittäishyväksyntää koskevaan päätökseen saa 
vaatia oikaisua Liikenne- ja viestintävirastolta siten kuin hallintolaissa säädetään. 

Liikenne- ja viestintäviraston oikaisuvaatimuksen johdosta tekemään päätökseen tai sen tä-
män lain nojalla muutoin tekemään päätökseen haetaan muutosta siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa (586/1996) säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta vain, jos kor-
kein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 
 
 

——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 
 

————— 
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8. 

Laki 

ajoneuvolain muuttamisesta 

 
 

20 § 

Pelastusauto, poliisiajoneuvo, Tullin ajoneuvo ja Rajavartiolaitoksen ajoneuvo 

Pelastusauto on pelastustoimen käyttöön erityisesti valmistettu, kokonaismassaltaan yli 3,5 
tonnia oleva M- tai N-luokan ajoneuvo. Pelastusauto on myös muu M- tai N-luokan ajoneuvo, 
joka on kunnan tai kuntayhtymän pelastuslaitoksen tai valtion pelastushallinnon viranomaisen, 
Pelastusopiston tai lentoaseman pitäjän hallinnassa ja jota käytetään yksinomaan pelastustoi-
men tehtäviin. Pelastusauto on myös palokunnan omistuksessa oleva miehistöauto, jossa on 
kuljettajan lisäksi tilaa vähintään kahdeksalle henkilölle. 

Poliisiajoneuvo on poliisin käyttöön erityisesti valmistettu tai varustettu ajoneuvo. 
Rajavartiolaitoksen ajoneuvo on Rajavartiolaitoksen käyttöön erityisesti valmistettu tai va-

rustettu ajoneuvo. 
Tullin ajoneuvo on Tullin käyttöön erityisesti valmistettu tai varustettu ajoneuvo. 
Sisäministeriön asetuksella säädetään pelastustoimen edellyttämistä pelastusauton rakentees-

ta, varusteista ja väristä sekä poliisiajoneuvon ja Rajavartiolaitoksen ajoneuvon varusteista se-
kä tunnusvärityksestä ja -merkeistä. Edellä tarkoitetun asetuksen mukaista poliisiajoneuvon tai 
Rajavartiolaitoksen ajoneuvon tunnusväritystä ja -merkkejä ei saa käyttää muissa ajoneuvois-
sa. Liikenne- ja viestintävirasto antaa määräykset pelastusauton, poliisiajoneuvon, Tullin ajo-
neuvon ja Rajavartiolaitoksen ajoneuvon erikoiskäytön edellyttämien merkki- ja varoitusvalai-
simien, heijastimien, heijastavien merkintöjen sekä äänimerkinantolaitteiden teknisistä vaati-
muksista ja asennuksesta. 
 
 

21 § 

Ambulanssi [ ] 

Ambulanssi on sairaiden tai loukkaantuneiden henkilöiden kuljetukseen tarkoitettu M-
luokan ajoneuvo, jossa on erityisvarusteita tätä tarkoitusta varten. 

(2 mom. poistettaisiin) 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetään tarvittaessa ambulanssin [ ] tarkemmas-

ta luokittelusta, korin ja potilastilan mitoituksesta, suorituskyvystä sekä lääkinnällisistä ja 
muista varusteista. Liikenne- ja viestintävirasto antaa määräykset ambulanssin [ ] erikoiskäy-
tön edellyttämien merkki- ja varoitusvalaisimien, heijastimien, heijastavien merkintöjen sekä 
äänimerkinantolaitteiden teknisistä vaatimuksista ja asennuksesta. 
 
 

50 e § 

Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen yksittäishyväksynnässä 
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Osan, järjestelmän ja erillisen teknisen yksikön vaatimustenmukaisuus voidaan yksittäishy-
väksynnässä osoittaa: 

1) hyväksynnän hakijan toimittamalla ETA-valtion tai Ahvenanmaan maakunnan hyväksyn-
täviranomaisen myöntämällä EY-tyyppihyväksyntätodistuksella tai tämän todistuksen mukais-
ta hyväksyntää osoittavalla hyväksymismerkinnällä; 

2) asianomaista E-sääntöä soveltavan valtion hyväksyntäviranomaisen myöntämällä E-
tyyppihyväksyntätodistuksella tai tämän todistuksen mukaista hyväksyntää osoittavalla hy-
väksymismerkinnällä. 

Edellä 1 momentin lisäksi valtioneuvoston asetuksella säädetään, milloin vaatimustenmu-
kaisuus voidaan teknisten vaatimusten osalta osoittaa: 

1) ETA-valtion tai E-sääntöä soveltavan valtion ilmoittaman tutkimuslaitoksen pätevyys-
aluettaan vastaavan selvityksen perusteella; 

2) 48 §:ssä tarkoitetun hyväksytyn asiantuntijan pätevyysaluettaan vastaavan selvityksen pe-
rusteella; 

3) osaan, järjestelmään tai erilliseen tekniseen yksikköön kiinnitetyllä kansainvälisesti ylei-
sesti käytetyllä muulla kuin 1 momentissa tarkoitetulla hyväksymismerkinnällä; 

4) valmistajan suorittamin yleisesti käytettyihin menettelyihin perustuvin mittauksin, las-
kelmin tai testein; 

5) vähäisiltä osin yksittäishyväksynnän myöntäjän tekemillä tarkastuksilla, mittauksilla, las-
kelmilla ja selvityksillä. 

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä ajoneuvon vaatimustenmukai-
suuden teknisistä osoittamistavoista yksittäishyväksynnässä. [] 
 
 

96 § 

Ajoneuvorikkomus 

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta 
1) laiminlyö 5 tai 57 §:ssä säädetyn korjausvelvoitteen, 
2) rikkoo 6 §:n 1 momentissa, 51, 56, 57, 75 tai 84 §:ssä säädettyä ajoneuvon käyttökieltoa 

tai ajokieltoa, 
3) rikkoo 6 §:n 2 tai 3 momentissa säädettyä valmistuksen, maahantuonnin, kaupan pitämi-

sen, myynnin tai muun luovuttamisen kieltoa, 
4) laiminlyö 9 §:n 2 momentissa säädetyn velvollisuuden pitää ajoneuvo liikennekelpoisena, 
5) laiminlyö 61 tai 62 §:ssä säädetyn katsastuttamisvelvollisuuden,  
6) rikkoo 66 a §:n 5 momentin nojalla säädettyä vaatimusta rekisteritunnuksen ja -kilpien, 

siirtomerkkien tai kansallisuustunnuksen käytöstä, kiinnittämisestä tai kunnossapidosta, 
7) käyttää 66 f §:ssä tarkoitettua koenumerotodistusta tai siirtolupaa mainitun pykälän tai 

sen nojalla annettujen säännösten vastaisesti, 
8) rikkoo 71 §:ssä säädettyä velvollisuutta sallia teknisen tienvarsitarkastuksen suorittami-

nen, 
9) kieltäytyy esittämästä 71 §:ssä tai toimittamasta 93 §:ssä tarkoitettua asiakirjaa tai pääs-

tämästä 71 §:ssä tarkoitettua henkilöä ajoneuvoon tai 82 §:ssä tarkoitettua viranomaista tai 
henkilöä ajoneuvojen, osien tai erillisten teknisten yksiköiden maahantuontia, valmistusta tai 
kauppaa harjoittavan valmistus-, varasto- tai myyntipaikkaan taikka estää ottamasta tutkimusta 
varten näytettä tai saamasta tarpeellista ajoneuvon, osan tai erillisen teknisen yksikön ominai-
suuksia taikka hyväksymistä koskevaa asiakirjaa tai tietoa, 

10) laiminlyö 93 c §:ssä säädetyn selosteen antamisen, 
11) suorittaa 87 §:ssä tarkoitettuja asennus- ja korjaustöitä ilman asianmukaista lupaa tai 

vastoin 90 §:ssä säädettyä rajoitusta, 



   
  

 

 41  

 

 

 

12) kieltäytyy päästämästä 91 §:ssä tarkoitettua viranomaista tai henkilöä järjestelmien, 
osien tai erillisten teknisten yksiköiden asennus- tai korjauspaikkaan, 

13) laiminlyö 78 §:ssä tarkoitetun velvollisuuden hankkia lupa osien ja teknisten yksiköiden 
myyntiin tarjoamiseen tai myyntiin, 

14) rikkoo 80 §:n 1 momentin nojalla määrättyä ensirekisteröinti- tai myyntikieltoa, 
15) laiminlyö 30 §:n 1 momentissa mainittuun säädökseen liittyvässä teknisiä vaatimuksia 

sisältävässä Euroopan unionin lainsäädännössä säädetyn sellaisen tiedon antovelvollisuuden, 
joka voi johtaa ajoneuvon, osan, erillisen teknisen yksikön tai varusteen markkinoilta pois ve-
tämiseen, 

16) laiminlyö 45 §:n 2 momentin, 46 §:n 4 momentin, 81 §:n 2 momentin tai 86 a §:n 1 
momentin mukaisen ilmoitusvelvollisuutensa, 

17) laiminlyö valmistajalle asetetun velvoitteen 46 a §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetun 
tai 49 §:ssä tarkoitetussa toiminnassa tarvittavan aineiston toimittamisesta saataville, 

18) laiminlyö 93, 93 a tai 93 b §:ssä tarkoitetun tiedon saattamisen käyttöön taikka 
19) rikkoo 20 §:n 5 momentissa säädettyä poliisiajoneuvon tai Rajavartiolaitoksen ajoneu-

von tunnusvärityksen tai -merkkien käyttöä koskevaa kieltoa, on tuomittava, jollei teosta 
muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, ajoneuvorikkomuksesta sakkoon. 

Ajoneuvorikkomuksesta tuomitaan myös se, joka tahallaan antaa oikeudelliselta merkityk-
seltään väärän tiedon nimetylle tutkimuslaitokselle, hyväksytylle asiantuntijalle tai yksittäis-
hyväksynnän myöntäjälle ajoneuvon, osan, erillisen teknisen yksikön tai varusteen hyväksyn-
tämenettelyä tai markkinoilta pois vetämiseen johtavaa menettelyä varten suoritettavassa tar-
kastuksessa, mittauksessa tai testissä taikka tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvontaa 
varten suoritettavassa testissä tai arvioinnissa. 

Ajoneuvorikkomuksesta tuomitaan myös se, joka tahallaan tai huolimattomuudesta 
1) laiminlyö 30 §:n 1 momentissa mainittuja säädöksiä täydentävässä, teknisiä vaatimuksia 

sisältävässä Euroopan unionin asetuksessa säädetyn korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittaviin 
tietoihin pääsyvelvoitteen, 

2) laiminlyö 30 §:n 1 momentissa mainittuja säädöksiä täydentävässä, teknisiä vaatimuksia 
sisältävässä Euroopan unionin asetuksessa säädetyn ajoneuvon päästönrajoitusjärjestelmän li-
säaineen käyttövelvoitteen ajoneuvoa liikenteessä käytettäessä taikka 

3) rikkoo 30 §:n 1 momentissa mainittuja säädöksiä täydentävässä, teknisiä vaatimuksia si-
sältävässä Euroopan unionin asetuksessa säädetyn päästönrajoitusjärjestelmän toimintaa ra-
joittavan laitteen käytön kieltoa tai kieltoa muuttaa päästönrajoitusjärjestelmä tyyppihyväk-
synnän vaatimusten vastaiseksi. 

Rikesakosta ajoneuvorikkomuksen ainoana rangaistuksena 4 §:n 1 momentissa säädetyn ajo-
neuvon yleisten turvallisuusvaatimusten, 4 §:ssä, 7 §:n 1 momentissa tai 9 §:n 1 momentissa 
säädetyn moottorikäyttöisen ajoneuvon tai hinattavan ajoneuvon rakennetta, varusteita tai kun-
toa koskevan vaatimuksen, 8 §:n 1 momentissa tai 85 §:n 1 momentissa säädetyn katsastamat-
toman, rekisteröimättömän tai liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon käyttämistä koskevan 
kiellon, 64 §:n 1 momentissa säädetyn rekisteri-ilmoituksen tekemistä koskevan velvollisuu-
den sekä 66 a §:n 1 momentissa säädetyn asiakirjojen mukanapitämisvelvollisuuden rikkomi-
sesta säädetään rikesakkorikkomuksista annetussa laissa (986/2016). 

(5–8 mom. poistettaisiin) 
Ajoneuvorikkomuksesta jätetään ilmoitus tekemättä, esitutkinta toimittamatta, syyte nosta-

matta ja rangaistus määräämättä, jos samasta teosta voidaan määrätä ajoneuvoverolain 
(1281/2003) 47 a §:ssä tarkoitettu lisävero. Viranomaisen on tällöin ilmoitettava ajoneuvon 
käytöstä Liikenne- ja viestintävirastolle. 
 

98 § 

Muutoksenhaku 
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Ajoneuvon hyväksyntää ja katsastusta koskevaan katsastustoimipaikan päätökseen saa vaa-
tia oikaisua Liikenne- ja viestintävirastolta siten kuin hallintolaissa säädetään. 

Liikenne- ja viestintäviraston oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen sekä tämän 
lain nojalla muutoin antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen 
siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen 
tämän lain nojalla antamaan päätökseen saa myös hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. 

Hallinto-oikeuden päätökseen 42 §:ssä tarkoitettuja toimia, 50 §:ssä tarkoitettua hyväksyn-
nän peruuttamista, 66 f §:ssä tarkoitettua koenumerotodistuksen peruuttamista, 78 §:ssä tarkoi-
tettua luvan peruuttamista, 80–82 §:ssä tarkoitettua kieltoa, 86 a §:ssä tarkoitettua tyyppihy-
väksynnän peruuttamista sekä 92 §:ssä tarkoitettua luvan peruuttamista koskevassa asiassa saa 
hakea muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Hallinto-oikeuden 
muuhun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää 
valitusluvan. 

Tämän lain nojalla tehtyä päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei muu-
toksenhakuviranomainen toisin määrää. 
 

——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 
 

————— 
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9. 

Laki 

ajoneuvoverolain muuttamisesta  

 
48 § 

Ennakkoratkaisu 

Liikenne- ja viestintävirasto voi hakemuksesta antaa ennakkoratkaisun ajoneuvoveroa kos-
kevien säännösten soveltamisesta. Ennakkoratkaisu annetaan enintään kahden vuoden pi-
tuiseksi ajanjaksoksi sille, jolle on tärkeää saada tieto lain soveltamisesta ajoneuvoonsa. En-
nakkoratkaisun antamisesta peritään eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista annetun lain 
(1209/2006) mukainen maksu. 

Jos hakija vaatii, lainvoiman saanutta ennakkoratkaisua on noudatettava sitovana hakijan ve-
rotuksessa sinä aikana, jota ennakkoratkaisu koskee. Ennakkoratkaisuun ei saa vaatia 50 §:ssä 
tarkoitettua oikaisua, vaan siihen haetaan muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen 
siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Päätökseen, jolla ennakkoratkaisu on 
jätetty antamatta, ei saa vaatia oikaisua eikä hakea muutosta valittamalla. Valitusoikeus valti-
on puolesta on Liikenne- ja viestintäviraston veroasiamiehellä. 

 
57 § 

Valvonta 

Ajoneuvoverotuksen valvonta kuuluu Liikenne- ja viestintävirastolle sekä poliisi-, rajavar-
tio- ja tulliviranomaisille. Laissa määrätyn viranomaisen on valvottava, ettei liikenteessä käy-
tetä tai maasta viedä sellaista ajoneuvoveron alaista ajoneuvoa, josta on erääntynyttä veroa 
suorittamatta. Virasto voi antaa muille viranomaisille ohjeita valvonnan suorittamiseksi. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun valvonnan suorittamiseksi valvontaviranomaiset voivat ku-
vata liikenteessä olevia ajoneuvoja. Kuvaaminen voi tapahtua myös automaattisesti ja se voi 
olla jatkuvaa tai toistuvaa. Kuvaaminen ei kuitenkaan saa kohdistua pysyväisluonteiseen asu-
miseen käytettäviin tiloihin. 
 
 

——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 
 

————— 
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10. 

Laki 

alkolukkolain muuttamisesta 

 
 

15 § 

Muutoksenhaku 

Liikenne- ja viestintäviraston tämän lain nojalla antamaan päätökseen saa vaatia oikaisua si-
ten kuin hallintolaissa säädetään. 

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Hallinto-oikeuden päätök-
seen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 

Liikenne- ja viestintävirasto voi päätöksessään määrätä, että päätöstä on noudatettava muu-
toksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää. 
 

——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 
 

————— 
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12. 

Laki 

alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta annetun lain muuttamisesta 

 
12 § 

Muutoksenhaku 

Liikenne- ja viestintäviraston ja Väyläviraston päätökseen saa hakea muutosta valittamalla 
hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-
oikeus myöntää valitusluvan. 

Liikenne- ja viestintäviraston jääluokan vahvistamista koskevasta päätöksestä ja Väyläviras-
ton 10 §:n 4 momentissa tarkoitetusta poikkeusta koskevasta päätöksestä perittävään maksuun 
saa hakea muutosta siten kuin valtion maksuperustelain 11 b §:ssä säädetään. 
 

——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 
 

————— 
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13. 

Laki 

aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta 

 
93 § 

Muutoksenhaku 

Liikennöintiluvan, nimityskirjan sekä merityösertifikaatin peruuttamista ja katsastusvaltuu-
tuksen keskeyttämistä tai peruuttamista koskevassa asiassa saa hakea muutosta valittamalla 
hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 

Muuhun Liikenne- ja viestintäviraston, hyväksytyn luokituslaitoksen, nimetyn katsastajan 
tai nimetyn aluksenmittaajan päätökseen saa vaatia oikaisua virastolta siten kuin hallintolaissa 
(434/2003) säädetään. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valit-
tamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. 

Hallinto-oikeuden päätökseen 1 momentissa koskevassa asiassa saa hakea muutosta valitta-
malla siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Hallinto-oikeuden muuhun päätökseen saa 
hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 

Liikenne- ja viestintäviraston tämän lain mukaisesti määräämään maksuun haetaan muutosta 
siten kuin valtion maksuperustelaissa säädetään. 
 

——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 
 

————— 
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14. 

Laki 

alusliikennepalvelulain muuttamisesta 

 
 

26 § 

VTS-pätevyysrekisteri 

Alusliikenneohjaajien ja alusliikennepalvelun esimiesten pätevyyden valvomiseksi ja siihen 
liittyväksi palvelutietojen seuraamiseksi Liikenne- ja viestintävirasto pitää henkilörekisteriä 
(VTS-pätevyysrekisteri). 

VTS-pätevyysrekisteriin saa perustietoina merkitä seuraavat tiedot alusliikenneohjaajan ja 
alusliikennepalvelun esimiehen pätevyystodistuksen haltijasta: 

1) nimi ja tieto syntymäajasta; sekä 
2) muina tietoina osoite- ja muut yhteystiedot. 
Perustietojen lisäksi saa VTS-pätevyysrekisteriin merkitä rekisterin käyttötarkoituksen kan-

nalta tarpeellisia tietoja: 
1) myönnetyistä pätevyystodistuksista; 
2) alusliikennepalveluista, joita pätevyystodistuksen haltija on oikeutettu antamaan; 
3) suoritetusta työpaikkakoulutuksesta; 
4) myönnetyistä kelpuutusmerkinnöistä; 
5) palveluista VTS-keskuksissa; 
6) suoritetusta alusliikenneohjaajan ammatillisesta täydennyskoulutuksesta; sekä 
7) pätevyystodistuksen peruuttamisesta. 
Henkilötiedot poistetaan rekisteristä kymmenen vuoden kuluttua sen vuoden päättymisestä, 

jonka aikana henkilön pätevyystodistuksen voimassaolo päättyi. 
[] Henkilötietoja saa luovuttaa vain toimivaltaiselle viranomaiselle, VTS-palveluntarjoajalle 

ja sille, joka 8 §:n 2 momentin 2 kohdassa ja 16 §:n 2 momentissa tarkoitetun yhteistoiminta-
sopimuksen nojalla ylläpitää alusliikennepalvelua yhteistyössä VTS-palveluntarjoajan kanssa. 
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16. 

Laki 

alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta 

 
 

18 § 

Muutoksenhaku 

Tämän lain nojalla tehtyyn valvontaviranomaisen päätökseen saa vaatia oikaisua Liikenne- 
ja viestintävirastolta siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Oikaisuvaatimus tämän 
lain 14 ja 14 b §:ssä tarkoitetusta pysäyttämispäätöksestä ja 14 c–14 h §:ssä tarkoitetusta sa-
tamaan pääsyn epäämismääräyksestä on käsiteltävä viipymättä. 

Muuhun tämän lain nojalla tehtyyn päätökseen sekä oikaisuvaatimukseen annettuun päätök-
seen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään. 

Hallinto-oikeuden päätökseen aluksen pysäyttämistä, aluksen käytön rajoittamista sekä sen 
varusteen, laitteen, toiminnon tai järjestelyn kieltämistä, aluksen pääsyn epäämismääräystä ja 
laivanisännän liikennöinnin keskeyttämistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta valittamal-
la siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Hallinto-oikeuden muuhun päätökseen saa ha-
kea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 

Valituskirjelmä on toimitettava oikaisupäätöksen antaneelle valvontaviranomaiselle, jonka 
tulee toimittaa asiassa kertyneet asiakirjat ja oma lausuntonsa viipymättä valitusviranomaisel-
le. Valitus on käsiteltävä viipymättä. 
 

——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 
 

————— 
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21. 

Laki 

eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta an-
netun lain muuttamisesta 

 
 

17 § 

Tekninen valvonta 

Sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään, poliisilla, Rajavartiolaitoksella ja Tullilla on oi-
keus siitä sopivalla merkillä ennalta ilmoitettuaan suorittaa tässä laissa tarkoitetun suomalai-
sen sataman alueella paikoissa, joihin yleisöllä on pääsy, poliisilain 4 luvun 1 §:n 1 momentis-
sa ja tullilain (304/2016) 5 luvun 28 §:ssä tarkoitettua teknistä valvontaa merenkulun turvalli-
suuden toteuttamiseksi. Teknistä valvontaa ei kuitenkaan saa kohdistaa paikkoihin, jotka kuu-
luvat kotirauhan piiriin, eikä käymälään, pukeutumistilaan tai muuhun vastaavaan paikkaan 
taikka henkilöstötiloihin tai työntekijöiden henkilökohtaiseen käyttöön osoitettuihin työhuo-
neisiin. Ääntä tai kuvaa saadaan tallentaa automaattisesti tekniselle laitteelle, jos se on tarpeen 
rikoslain 34 a luvussa tarkoitettujen rikosten estämiseksi taikka mainitussa luvussa tarkoite-
tuista rikoksista etsintäkuulutettujen tai näihin rikoksiin todennäköisin syin syylliseksi epäilty-
jen tunnistamiseksi. Tässä momentissa mainitut viranomaiset saavat sijoittaa tekniseen val-
vontaan käytettäviä laitteita sataman turvatoimialueelle, jollei siitä aiheudu satamanpitäjälle 
kohtuutonta haittaa. 

Poliisilla, Rajavartiolaitoksella ja Tullilla on oikeus saada satamanpitäjältä ja laivanisännältä 
käyttöönsä näiden tässä laissa tarkoitettuun suomalaisen sataman turvatoimialueelle tai suo-
malaiseen alukseen sijoittaman jatkuvasti kuvaa välittävän tai kuvaa tallentavan teknisen lait-
teen valvontamateriaali, jos turvataso 1 tai 2 on asetettu. Tässä momentissa tarkoitetut tiedot 
saadaan luovuttaa myös rajapinnan kautta tai muutoin sähköisesti. 

(3 mom. kumottaisiin) 
 
 

——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 
 

————— 
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23. 

Laki 

eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta annetun lain muut-
tamisesta 

 
 

25 § 

Muutoksenhaku 

Arviointilaitoksen päätökseen olla myöntämättä terminaalinhoitajan laadunhallintajärjestel-
mälle sertifikaattia saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa säädetään. 

Muuhun tämän lain nojalla tehtyyn päätökseen sekä oikaisuvaatimukseen annettuun päätök-
seen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään. 

Hallinto-oikeuden päätökseen arviointilaitoksen nimeämisen peruuttamista koskevassa asi-
assa saa hakea muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Hallinto-
oikeuden muuhun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-
oikeus myöntää valitusluvan. 

Arviointilaitoksen päätöstä laadunhallintajärjestelmän sertifioimatta jättämisestä ja Liiken-
ne- ja viestintäviraston tämän lain nojalla tekemää päätöstä noudatetaan muutoksenhausta 
huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. 
 

——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 
 

————— 
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27. 

Laki 

henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä 
henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain muuttamises-

ta 

 
 
 

12 § 

Muutoksenhaku 

Asianosainen, jolla on tämän lain nojalla oikeus saada valtionavustusta, saa hakea oikaisua 
Liikenne- ja viestintävirastolta siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään, jos hänelle ei 
ole maksettu tämän lain mukaisesti valtionavustusta. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätök-
seen saa hakea muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Hallinto-
oikeuden päätökseen saa hakea muutosta vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valituslu-
van. 

Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa kuitenkaan tehdä, jos valtion talousarvioon avustuksen 
maksamista varten varattua määrärahaa ei ole enää käytettävissä. 
 

——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 
 

————— 
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30. 

Laki 

huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista annetun lain muuttamisesta 

 
 

55 § 

Muutoksenhaku 

Ilmoitetun laitoksen nimeämistä ja nimeämisen peruuttamista sekä 43 §:ssä tarkoitettua kiel-
toa koskevaan Liikenne- ja viestintäviraston päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siitä 
hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 

Muuhun Liikenne- ja viestintäviraston sekä Tullin ja ilmoitetun laitoksen päätökseen saa 
vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa säädetään. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen 
saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa sääde-
tään. 

Hallinto-oikeuden päätökseen ilmoitetun laitoksen nimeämisen peruuttamisesta sekä 43 
§:ssä tarkoitettua kieltoa koskevassa asiassa saa hakea muutosta siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa säädetään. Hallinto-oikeuden muuhun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, 
jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 

Liikenne- ja viestintäviraston 44 §:n nojalla määräämään väliaikaiseen kieltoon ei saa erik-
seen hakea muutosta valittamalla. 

Liikenne- ja viestintäviraston 41–43 ja 45–47 §:n nojalla tekemää päätöstä on muutoksen-
hausta huolimatta noudatettava, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. 

Liikenne- ja viestintäviraston 51 §:n nojalla tekemään maksua koskevaan päätökseen hae-
taan muutosta sen mukaan kuin valtion maksuperustelaissa säädetään. 

——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 
 

————— 
 



   
  

 

 53  

 

 

 

31. 

Laki 

ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen 
liitteeseen tehtyjen muutosten sekä yleissopimukseen liittyvän kiinteiden irtolastien aluskul-
jetuksia koskevan kansainvälisen säännöstön (IMSBC-säännöstö) pakottavan osan lainsää-

dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja IMSBC-säännöstön soveltami-
sesta annetun lain muuttamisesta 

 
 
 

5 § 
 

Liikenne- ja viestintäviraston tämän lain nojalla tekemään päätökseen saa vaatia oikaisua si-
ten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Oikaisuvaatimus tehdään Liikenne- ja viestintä-
virastolle. 

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-
oikeus myöntää valitusluvan. 
 

——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 
 

————— 
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32. 

Laki 

ilmailulain muuttamisesta 

 
 
 

50 § 

Liikenne- ja viestintäviraston oikeus tietojen saantiin 

Liikenne- ja viestintävirastolla on luvan myöntämisen, uusimisen ja peruuttamisen edelly-
tysten arvioimiseksi oikeus salassapitosäännösten estämättä saada rikosrekisteristä, sakkore-
kisteristä ja oikeushallinnon tietojärjestelmistä syyteharkinnassa olevista rikosasioista sekä 
esitutkintaviranomaisilta luvan hakijasta tai haltijasta tieto liikenneturvallisuuden vaarantami-
sesta ilmailussa, moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljetettaessa todetusta törkeästä liikenneturval-
lisuuden vaarantamisesta, ilma-aluksen tai muun kulkuneuvon kuljettamisesta tai ohjaamisesta 
rikoslain 23 luvussa tarkoitetulla tavalla ja alkoholin tai muun huumaavan aineen käyttämises-
tä lentoturvallisuuteen vaikuttavassa tehtävässä maaorganisaatiossa sekä niitä koskevasta 
käynnissä olevasta esitutkinnasta, syyteharkinnasta tai oikeudenkäynnistä samoin kuin maini-
tuista teoista tuomituista rangaistuksista ja muista seuraamuksista. 

Luvan hakijalle tai haltijalle lääkärintarkastuksen tehneen lääkärin sekä luvan hakijaa tai 
haltijaa hoitaneen tai hoitavan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 
(559/1994) tarkoitetun terveydenhuollon ammattihenkilön sekä sairaanhoito- tai terveyden-
huoltotoimintaa harjoittavan yhteisön ja laitoksen on salassapitosäännösten estämättä pyyn-
nöstä annettava Liikenne- ja viestintävirastolle tietoja luvan saamiseen tai voimassaoloon 
mahdollisesti vaikuttavista seikoista. 

Edellä 2 momentissa tarkoitettu lääkäri, terveydenhuollon ammattihenkilö, yhteisö ja laitos 
voi salassapitosäännösten estämättä ilman pyyntöäkin ilmoittaa Liikenne- ja viestintävirastolle 
epäilevänsä, ettei luvan hakija tai haltija täytä luvan saamisen terveydellisiä edellytyksiä. En-
nen ilmoituksen tekemistä luvan hakijalle tai haltijalle on kerrottava oikeudesta ilmoituksen 
tekemiseen ja terveydentilan vaikutuksesta ilmailutoimintaan osallistuvan toimintakykyyn. 

Edellä 3 momentissa tarkoitetussa ilmoituksessa voidaan antaa tieto ainoastaan siitä: 
1) että ilmoituksen kohteena oleva henkilö ei mahdollisesti täytä luvalle asetettuja terveys-

vaatimuksia; ja 
2) mitä lisätoimenpiteitä lääkäri ehdottaa terveydentilan tai siitä toimintakykyyn aiheutuvien 

vaikutusten tarkemmaksi selvittämiseksi. 
Tiedot voidaan toimittaa rajapinnan kautta tai muutoin sähköisesti 

 
 

76 § 

Lentopaikkojen ja muiden alueiden käyttö 

Ilma-aluksen lentoonlähtöön ja laskeutumiseen saa käyttää vain lentopaikkaa tai 2 momen-
tissa tarkoitettua aluetta. Kielto muiden alueiden käyttämiseen ei koske hätätilannetta, pakko-
laskua tai muita niihin rinnastettavia tapauksia, ei myöskään lentoonlähtöä ja laskeutumista 
miehittämättömällä ilma-aluksella tai sotilashelikopterilla, muulla valtion helikopterilla eikä 
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etsintä- ja pelastustoimintaan käytettävällä helikopterilla pelastus-, virka-apu- ja operatiivisilla 
lennoilla. Aluksella olevan laskeutumisalueen käyttämisestä helikopterin lentoonlähtöön ja 
laskeutumiseen säädetään erikseen. 

Ilma-aluksen lentoonlähtöön ja laskeutumiseen saa tilapäisesti käyttää avointa vesialuetta 
sekä alueen omistajan tai haltijan suostumuksella muuta maa- tai vesialuetta, vaikka aluetta ei 
ole sellaiseen tarkoitukseen erityisesti järjestetty. Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarvittaes-
sa ilmailun turvallisuuden kannalta tarpeellisia määräyksiä: 

1) maa- ja vesialueen tilapäisestä käytöstä; 
2) ilma-alusten käyttämän alueen mitoituksesta ja pinnan ominaisuuksista; 
3) lentoesterajoituksista; 
4) muista lentoonlähdön ja laskeutumisen turvallisuuteen vaikuttavista seikoista. 
Edellä 2 momentissa tarkoitettuun toimintaan tarvittavan maa- tai vesialueen omistajan tai 

haltijan luvan edellyttämästä yhteisen maa- tai vesialueen osakaskunnan suostumuksesta sää-
detään yhteisaluelaissa (758/1989). 

Jos lentoturvallisuus, liikenteen sujuvuus, maanpuolustukselliset syyt, elinkeinon harjoitta-
minen tai haitallisten ympäristövaikutusten ehkäisy niin vaativat, Liikenne- ja viestintävirasto 
voi kieltää muun kuin lentopaikan käytön tai rajoittaa 2 momentissa tarkoitetun alueen käyttöä 
ilma-alusten lentoonlähtöön ja laskeutumiseen. Liikenne- ja viestintäviraston on kuultava asi-
anomaista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta sekä tarpeen mukaan muita viranomaisia, 
jos kiellon tai rajoituksen syy on muu kuin lentoturvallisuus tai liikenteen sujuvuus. 

(5 mom. kumottaisiin) 
 
 

116 § 

Lennonvarmistustoiminnan tallenteet 

Lennonvarmistuspalvelun tarjoajan on huolehdittava siitä, että liikenteen tilannekuva sekä 
lennonvarmistuksen viestiliikenne tallennetaan ja säilytetään tavalla, joka turvaa ne oikeudet-
tomalta puuttumiselta. 

Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarkemmat määräykset tallentamistavoista ja tallenteiden 
säilyttämisajoista ottaen huomioon ilmailuonnettomuuksien, vaaratilanteiden ja poikkeamien 
tutkinnan tarpeet, käytettävän tallennustekniikan ja vastaavat seikat. [] 

Jollei muusta lainsäädännöstä muuta johdu, tallenteita saa käyttää yksinomaan onnetto-
muuksien, vaaratilanteiden ja vastaavien tilanteiden tutkintaan sekä lennonvarmistuspalvelun 
tarjoajan omaan lentoturvallisuustyöhön. Liikenteen tilannekuvan tallennetta saa lisäksi käyt-
tää ympäristövaikutusten arviointiin ja ilmatilan suunnitteluun. 

 
 

126 § 

Ilmoitusjärjestelmä 

Liikenne- ja viestintävirasto vastaa ja ylläpitää poikkeama-asetuksen mukaista ilmoitusjär-
jestelmää, johon ilmoitetaan pakolliset ja vapaaehtoiset poikkeamatiedot. 

Suomeen sijoittautuneiden organisaatioiden on ilmoitettava Liikenne- ja viestintävirastolle 
omaan vapaaehtoiseen ilmoitusjärjestelmäänsä kerätyt poikkeamatiedot. 

Poikkeamatiedot ilmoitetaan Liikenne- ja viestintävirastolle rajapinnan kautta tai muutoin 
sähköisesti. 
 
 

181 § 
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Muutoksenhaku 

Luvan, todistuksen, hyväksynnän, nimeämisen ja lääketieteellisen kelpoisuuden peruutta-
mista tai rajoittamista koskevaan päätökseen sekä Euroopan unionin asetusten nojalla Liiken-
ne- ja viestintäviraston antamiin käskyihin ja kieltoihin saa hakea muutosta valittamalla hallin-
to-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 

Seuraaviin muun kuin viranomaisen tekemiin päätöksiin saa hakea oikaisua Liikenne- ja 
viestintävirastolta: 

1) 40 §:ssä tarkoitettu lentokelpoisuuden hallintaorganisaation päätös lentokelpoisuuden tar-
kastustodistuksesta; 

2) 47 §:ssä tarkoitetut matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksen myöntäminen ja merkin-
antajan hyväksyntä; 

3) 102 §:n 1 momentissa tarkoitettu lentoaseman pitäjän päätös myöntää pääsylupa lento-
kenttäalueelle ja lentoaseman turvavalvotulle alueelle; 

4) 103 §:n 1 momentissa tarkoitettu lentoaseman pitäjän päätös myöntää henkilökortti ja 
ajoneuvolupa; 

5) 111 §:ssä tarkoitettu lennonvarmistuspalvelun maksuja koskeva päätös; 
6) 163 §:ssä tarkoitetut pätevien yksiköiden ja harrasteilmailun järjestöjen tekemät päätök-

set; 
7) 164 §:ssä tarkoitetut ulkopuolisen asiantuntijan tekemät päätökset. 
Liikenne- ja viestintäviraston, Puolustusvoimien tai sotilasilmailuviranomaisen muuhun 

kuin 1 momentissa tarkoitettuun päätökseen saa hakea oikaisua päätöksen tehneeltä viran-
omaiselta siten kuin hallintolaissa säädetään. 

Edellä 2 momentin 1–4 ja 6–7 kohdassa sekä 3 momentissa tarkoitetusta oikaisuvaatimuk-
sesta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hal-
lintolainkäyttölaissa säädetään. Edellä 2 momentin 5 kohdassa tarkoitetusta oikaisuvaatimuk-
sesta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen siten kuin hal-
lintolainkäyttölaissa säädetään. 

Hallinto-oikeuden päätökseen luvan, todistuksen, hyväksynnän, nimeämisen ja lääketieteel-
lisen kelpoisuuden peruuttamista tai rajoittamista sekä Liikenne- ja viestintäviraston antamaa 
käskyä ja kieltoa koskevassa asiassa saa hakea muutosta valittamalla siten kuin hallintolain-
käyttölaissa säädetään. 

Hallinto-oikeuden muuhun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein 
hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 

Rakentamislupaa koskevaa päätöstä lukuun ottamatta päätöstä on noudatettava muutoksen-
hausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. 
 

——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 
 

————— 
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35. 

Laki 

katsastustoiminnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta  

 
13 § 

Muutoksenhaku hallinto-oikeuteen 

Liikenne- ja viestintäviraston oikaisuvaatimuksen johdosta tekemään päätökseen haetaan 
muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. 
 
 

——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 
 

————— 
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37. 

Laki 

kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta  

 
 

14 § 

Muutoksenhaku 

Kuljettajantutkinnon vastaanottajan tekemään kuljettajantutkintoa tai ADR-ajolupakoetta 
koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua Liikenne- ja viestintävirastolta siten kuin hallinto-
laissa säädetään. 

Liikenne- ja viestintäviraston oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan tai muuhun tämän lain 
nojalla tekemään päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin 
hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 

Hallinto-oikeuden päätökseen ajokokeen vastaanottajan kelpoisuustodistuksen peruuttamista 
koskevassa asiassa saa hakea muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa sääde-
tään. Hallinto-oikeuden muuhun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein 
hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 
 
 
 

——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 
 

————— 
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38. 

Laki 

laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta 

 
 

13 § 

Tuen maksamisen erityiset edellytykset 

Tuen hakijan hakemuksesta hänelle myönnetystä valtion tuesta voidaan maksaa 50 prosent-
tia sen jälkeen, kun tukipäätös on tehty. Tuen jäännöserän maksamisen edellytyksenä on, että 
laajakaistahanke on valmistunut ja että tuen saaja on esittänyt Liikenne- ja viestintävirastolle 
hyväksyttävän selvityksen kaikista tukikelpoisista kustannuksista. 

Liikenne- ja viestintävirasto voi päättää, että tuki maksetaan hakemuksen tekemiselle tuki-
päätöksessä asetetun määräajan jälkeen tehdystä hakemuksesta, jos tuen hakija esittää paina-
via syitä hakemuksen viivästymiseen, hakemus ei ole viivästynyt olennaisesti, maksamisen 
hakeminen viivästyneenä ei ole vaikuttanut hankkeen toteutukseen, viivästyminen ei vaikeuta 
hankkeen toteuttamista eikä maksaminen vaikuta hakijoiden tasapuoliseen kohteluun. 

Tässä laissa tarkoitettua valtion tukea ei voida maksaa, jos Euroopan komissio on tehnyt 
päätöksen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoite-
tun tuen takaisinperimisestä ja sen nojalla tuen hakijalle on annettu eräiden valtion tukea kos-
kevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annetun lain (300/2001) 1 §:ssä tarkoi-
tettu takaisinperinnän täytäntöönpanoa koskeva päätös, jota tuen hakija ei ole noudattanut. 
Liikenne- ja viestintävirasto voi pyytää tuen saajalta vakuutuksen, ettei tuen maksamiselle ole 
tässä momentissa tarkoitettua estettä. 

(4 mom. kumottaisiin) 
 
 

17 § 

Seurantarekisteri 

Liikenne- ja viestintävirasto seuraa laajakaistahankkeiden edistymistä ja ylläpitää tätä tar-
koitusta varten erillistä rekisteriä (seurantarekisteri). Seurantarekisteriin voidaan tallentaa seu-
raavat laajakaistahanketta, tuen hakijaa, tuen saajaa sekä tuen käyttöä koskevat tiedot: 

1) hakijan nimi ja yhteystiedot; 
2) hakijan yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot; 
3) laajakaistahankkeen sisältöä, tavoitteita ja tuloksia koskevat tiedot; 
4) laajakaistahankkeen kustannuksia ja kokonaisrahoitusta koskevat arviot sekä näiden to-

teutumista koskevat tiedot; 
5) tuki- tai maksuhakemusta ja sen ratkaisemista sekä tuen yksilöintiä koskevat tiedot; 
6) tiedot tämän lain sekä maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain perus-

teella myönnetyistä ja maksetuista tuista; 
7) tieto siitä, onko myönnetty tuki Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 artiklassa 

tarkoitettua valtion tukea; 
8) tiedot tarkastuksesta ja siinä tehdyistä havainnoista; 
9) tiedot tuen saajalta takaisinperittävistä tuista sekä takaisinperinnän toteutumisesta; 
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10) muita hakemuksen käsittelyssä kertyneitä välttämättömiä tietoja. 
(2 mom. kumottaisiin) 
Seurantarekisteriin sisältyvien tietojen julkisuudesta ja salassapidosta on voimassa, mitä vi-

ranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään. 
Rekisteriin sisältyviä tietoja säilytetään kymmenen vuotta tuen maksamisesta ja, jos kysy-

mys on Euroopan yhteisön osaksi rahoittamaan ohjelmaan sisältyvästä tuesta, viisi vuotta siitä, 
kun Euroopan yhteisöjen komissio suorittaa ohjelman viimeisen yhteisön rahoitusosuuden 
maksun. 

 
——— 

 
Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 

 
————— 
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39. 

Laki 

laiva-apteekista annetun lain 13 ja 14 §:n muuttamisesta 

 
13 § 

Poikkeukset 

Liikenne- ja viestintävirasto voi hakemuksesta erityisistä syistä myöntää yksittäistapaukses-
sa poikkeuksen 6 §:n 1 momentissa tarkoitetuista laiva-apteekin sisältöä koskevista vaatimuk-
sista edellyttäen, että poikkeus ei olennaisesti heikennä laivaväen mahdollisuutta saada asian-
mukaista ensiapua ja sairaanhoitoa aluksella. 

Liikenne- ja viestintäviraston antamaan 1 momentissa tarkoitettuun päätökseen saa vaatia 
oikaisua Liikenne ja viestintävirastolta siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Oikai-
suvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siten kuin hallintolain-
käyttölaissa (586/1996) säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valitta-
malla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 

Liikenne- ja viestintäviraston 1 momentissa tarkoitetusta päätöksestä määräämään maksuun 
haetaan muutosta siten kuin valtion maksuperustelaissa (150/1992) säädetään. 
 
 

——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 
 

————— 
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40. 

Laki 

laivavarustelain muuttamisesta 

 
 

28 § 

Muutoksenhaku valvontaviranomaisen päätökseen 

Ilmoitettua laitosta koskevan nimeämisen rajoittamista tai peruuttamista koskevaan päätök-
seen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään. 

Muuhun Liikenne- ja viestintäviraston päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolais-
sa säädetään. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hal-
linto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-
oikeus myöntää valitusluvan. 

Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen 
toisin määrää. 

Uhkasakon asettamista ja maksettavaksi tuomitsemista sekä teettämis- tai keskeyttämisuhan 
asettamista ja täytäntöön pantavaksi määräämistä koskevaan päätökseen saa kuitenkin hakea 
muutosta siten kuin uhkasakkolaissa säädetään. 
 
 

——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 
 

————— 
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41. 

Laki 

laivaväen lääkärintarkastuksista annetun lain muuttamisesta 

 
 

13 § 

Poikkeuslupa 

Liikenne- ja viestintävirasto voi hakemuksesta antaa luvan: 
1) erityisen painavasta syystä henkilön ottamiseen työhön alukselle huolimatta siitä, ettei 

häntä alkutarkastuksessa ole todettu työhön soveltuvaksi; 
2) erityisestä syystä henkilön jatkaa työtä aluksella huolimatta siitä, ettei häntä uusintatar-

kastuksessa ole todettu soveltuvaksi tekemään työtä aluksella. 
Liikenne- ja viestintävirasto on ennen poikkeuslupa-asian ratkaisemista pyydettävä lausunto 

hakijan terveydentilasta Työterveyslaitokselta. Liikenne- ja viestintävirasto voi myöntää poik-
keusluvan enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja tarvittaessa asettaa siihen rajoituksia ja eh-
toja, jotka liittyvät poikkeusluvan voimassaoloaikaan, liikennealueeseen tai henkilön tehtäviin. 
Värinäköä koskeva poikkeuslupa voidaan kuitenkin myöntää enintään kuudeksi vuodeksi ker-
rallaan. 

Liikenne- ja viestintäviraston poikkeuslupaa koskevaan päätökseen saa hakea muutosta va-
littamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 
 
 

——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 
 

————— 
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43. 

Laki 

laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta 

 
 

41 § 

Muutoksenhaku 

Liikenne- ja viestintäviraston päätökseen 28 §:ssä tarkoitetun todistuskirjan peruuttamista 
koskevassa asiassa saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen noudattaen hallinto-
lainkäyttölakia (586/1996).  

Muuhun Liikenne- ja viestintäviraston tai hyväksytyn laitoksen päätökseen saa vaatia oikai-
sua virastolta siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Oikaisuvaatimukseen annettuun 
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa säädetään. 

Hallinto-oikeuden päätökseen 1 momentissa tarkoitetussa asiassa saa hakea muutosta valit-
tamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Hallinto-oikeuden muuhun päätökseen 
saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 

Liikenne- ja viestintäviraston tämän lain mukaisesti määräämään maksuun haetaan muutosta 
siten kuin valtion maksuperustelaissa säädetään. 
 

——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 
 

————— 
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44. 

Laki 

lentoasemaverkosta ja -maksuista annetun lain muuttamisesta 

 
 
 

13 § 

Muutoksenhaku 

Päätökseen, jonka Liikenne- ja viestintävirasto tekee palvelujen tarjoamista tai niiden hin-
noittelua koskevan erimielisyyden ratkaisemiseksi 12 §:n nojalla, haetaan muutosta valittamal-
la markkinaoikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Asian käsitte-
lystä markkinaoikeudessa säädetään oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetussa laissa 
(100/2013). Markkinaoikeuden päätökseen haetaan muutosta valittamalla korkeimpaan hallin-
to-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. 
 
 

——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 
 

————— 
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45. 

Laki 

lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain muuttamisesta 

 
 
 

27 § 

Muutoksenhaku 

Todentajan lausuntoon saa vaatia oikaisua todentajalta siten kuin hallintolaissa säädetään. 
Liikenne- ja viestintäviraston ja Energiaviraston päätökseen sekä oikaisuvaatimukseen an-

nettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolain-
käyttölaissa (586/1996) säädetään. 

Hallinto-oikeuden päätökseen todentajan hyväksymisen peruuttamista koskevassa asiassa 
sekä 22 ja 24 §:ssä tarkoitetussa asiassa saa hakea muutosta valittamalla siten kuin hallinto-
lainkäyttölaissa säädetään. Hallinto-oikeuden muuhun päätökseen saa hakea muutosta valitta-
malla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 

Energiaviraston ja Liikenne- ja viestintäviraston päätöksiä on noudatettava muutoksenhausta 
huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. 

Energiaviraston ja Liikenne- ja viestintäviraston julkisoikeudellisesta suoritteesta määrää-
mään maksuun haetaan muutosta siten kuin valtion maksuperustelaissa säädetään. 
 

——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 
 

————— 
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46. 

Laki 

lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta 

 
15 § 

Muutoksenhaku hallinto-oikeuteen 

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 

Valtion puolesta valitusoikeus Liikenne- ja viestintäviraston päätökseen on viraston hallin-
toasioista vastaavalla johtajalla. 
 
 

——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 
 

————— 
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47. 

Laki 

liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain muuttamisesta 

 
1 luku 

Yleiset säännökset 

3 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) liikennejärjestelmällä kaikki liikennemuodot kattavasta henkilö- ja tavaraliikenteestä, nii-

tä palvelevista liikenneverkoista, viestintäyhteyksistä ja tiedosta sekä liikenteen palveluista 
annetussa laissa (320/2017) tarkoitetuista palveluista, liikennevälineistä ja liikennettä ohjaa-
vista järjestelmistä muodostuvaa kokonaisuutta;  

2) tienpidolla maantien suunnittelua, rakentamista, kunnossapitoa ja liikenteen hallintaa se-
kä näihin tehtäviin liittyvän tiedon tuottamista ja ylläpitoa;  

3) rakentamisella uuden tien tekemistä ja tien parantamista;  
4) kunnossapidolla tien hoitoa ja korjausta;  
5) tienpitäjällä Väylävirastoa. 
(6 ja 7 kohta poistettaisiin) 
 

6 § 

Maantielautat 

Maantiehen kuuluu myös lautta väylineen ja laituri. Lautta voi olla ohjausköyden tai sitä 
korvaavan Liikenne- ja viestintäviraston hyväksymän muun laitteiston ohjaama lautta (lossi) 
taikka vapaasti ohjailtava lautta (lautta-alus). Lautta-alukseen sovelletaan, mitä aluksen tekni-
sestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain (1686/2009) 2 §:ssä tarkoitetuista 
ro-ro-matkustaja-aluksesta säädetään ja määrätään. 

Lautoista on voimassa, mitä niistä erikseen säädetään ja määrätään. Lauttaliikenteen palve-
lujen tuottaja vastaa siitä, että lossin kuljettaja on 18 vuotta täyttänyt ja tehtävään kykenevä. 
Lisäksi lauttaliikenteen palvelujen tuottaja vastaa siitä, että lossin kuljettaja on perehtynyt los-
sin koneistoon, rakenteeseen ja käyttöön sekä kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen 
ehkäisemiseksi merellä vuonna 1972 tehdyssä yleissopimuksessa (SopS 30/1977) ja yhteen-
törmäämisen ehkäisemisestä sisäisillä kulkuvesillä annetussa asetuksessa (Sisävesisäännöt 
1978) (252/1978) annettuihin sääntöihin ja tuntee 4 momentin nojalla annettujen säännösten 
sisällön. Lossin kuljettajalla on oltava riittävä terveys lossin kuljettamiseksi. Hänellä on myös 
oltava riittävä kielitaito, jotta hän voi antaa hätätilanneohjeet matkustajille. Liikenne- ja vies-
tintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä lossien katsastuksesta ja varusteista ja elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen lossin miehityksestä. 

Lautat liikennöivät pääsääntöisesti ilman aikataulua. Liikenteellisistä syistä voi elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus päättää, että lauttaa liikennöidään aikataulun mukaan. Päätöksen 
tulee samalla sisältää aikataulun määräämisen perusteet. Ennen asian ratkaisemista on elinkei-
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no-, liikenne- ja ympäristökeskuksen varattava niille, joita lauttaliikenne välittömästi koskee, 
mahdollisuus lausua mielipiteensä asiassa sekä hankittava asianomaisen kunnan ja tarvittaessa 
muunkin viranomaisen lausunto. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulee kuuluttaa 
päätöksestä, ja aikataulu on asetettava nähtäville lauttapaikan välittömään läheisyyteen. 

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella säädetään tarkemmin lauttojen valvonnasta, 
kulkujärjestyksestä lautalle, etuoikeutetuista kuljetuksista ja muusta tieliikenteestä, lossin kul-
jettamisesta ohjausköydestä irrotettuna, lauttaväylän ja yleisen kulkuväylän risteämisen ai-
heuttamista toimenpiteistä, lossin kuljettajalta vaadittavasta lääkärintodistuksesta ja lauttalai-
turin varusteista. 

 
11 § 

Tienpidosta vastaavat viranomaiset 

Väylävirasto vastaa maantieverkon omistajan tehtävistä ja muista tienpidon tehtävistä siten 
kuin tässä laissa erikseen säädetään. Väylävirasto myös ohjaa elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskuksia tienpidon tehtävien hoitamisessa. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset vastaavat alueensa tienpidon tehtävien hoitami-
sesta Väyläviraston ohjauksen mukaisesti. Väylävirasto vastaa kuitenkin merkittävien hank-
keiden toteuttamisesta. 

Väylävirasto on tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin 2008/96/EY 2 artiklassa tarkoitettu toimivaltainen organisaatio. Lii-
kenne- ja viestintävirasto on Euroopan laajuisen tieverkon tunnelien turvallisuutta koskevista 
vähimmäisvaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/54/EY 
4 artiklassa tarkoitettu hallintoviranomainen. 

 
1 a luku  

Liikennejärjestelmäsuunnittelu 

15 d § 

Menettely suunnitelmia valmisteltaessa 

Liikenne- ja viestintäministeriön on valmisteltava valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuun-
nitelma yhteistyössä suunnitelman kannalta keskeisten ministeriöiden, viranomaisten ja mui-
den toimijoiden kanssa. Suunnitelmaluonnoksesta on pyydettävä lausunto niiltä ministeriöiltä, 
viranomaisilta, maakunnan liitoilta ja muilta toimijoilta, joiden toimialaan tai tehtäviin suunni-
telma olennaisesti liittyy.  

(2 mom. poistettaisiin) 
Liikenne- ja viestintäviraston ja Väyläviraston on osallistuttava valtakunnalliseen liikenne-

järjestelmäsuunnitteluun siten kuin laissa erikseen säädetään. Liikenne- ja viestintävirasto 
osallistuu liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja toimenpiteiden suunnitteluun liikenteen palve-
luiden, markkinoiden toimivuuden, tiedon hyödyntämisen ja automaation edistämisen asian-
tuntijana. Väylävirasto osallistuu liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja liikenneverkkojen toi-
menpiteiden valmisteluun sekä maankäytön yhteistyöhön väylänpidon asiantuntijana ja väy-
läomaisuuden haltijana. 

Suunnitelman valmistelusta vastaavan on varattava muillekin kuin 1 ja 2 momentissa tarkoi-
tetuille tahoille mahdollisuus tutustua mainituissa lainkohdissa tarkoitettuihin suunnitelma-
luonnoksiin sekä esittää niistä mielipiteensä. Mahdollisuus varataan julkaisemalla kuulutus 
108 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Vastaavalla tavalla on julkaistava kuulutus hyväksytystä suun-
nitelmasta perusteluineen sekä siitä, miten lausunnot ja mielipiteet on otettu huomioon. 
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27 § 

Vuorovaikutus 

Yleissuunnitelmaa ja tiesuunnitelmaa laadittaessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen on varattava kunnalle, kiinteistön omistajille ja muille asianosaisille sekä niille, joiden 
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, mahdollisuus osallis-
tua suunnitelman valmisteluun, arvioida suunnitelman vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai 
suullisesti mielipiteensä asiassa. 

Ennen suunnitelman hyväksymistä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on varattava 
1 momentissa tarkoitetuille tahoille tilaisuus muistutuksen tekemiseen suunnitelmasta. Tässä 
tarkoituksessa tulee kunnan pitää yleissuunnitelma ja tiesuunnitelma yleisesti nähtävänä yhtä-
jaksoisesti 30 päivän ajan. Muistutukset suunnitelmaa vastaan on toimitettava kunnalle ennen 
nähtävänäoloajan päättymistä.  Kunnan tulee toimittaa lausuntonsa nähtävillä olleesta suunni-
telmasta ja sitä vastaan tehdyistä muistutuksista sekä jätetyt muistutuskirjelmät elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukselle. Suunnitelman nähtäväksi asettamisesta sekä muistutusten te-
kemistavasta ja -ajasta on kunnan kuulutettava niin kuin kunnalliset ilmoitukset asianomaises-
sa kunnassa julkaistaan. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on lähetettävä kirjallinen 
ilmoitus suunnitelman nähtäväksi asettamisesta sellaisille suunnitelman vaikutusalueen kiin-
teistöjen omistajille ja haltijoille, joiden asuinpaikka on toisessa maakunnassa ja on asiakir-
joissa mainittu tai muuten tunnettu. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on esitettävä perusteltu kannanottonsa suunni-
telmaa vastaan tehdyistä muistutuksista. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on ilmoi-
tettava kannanottonsa alueen kunnille sekä niille muistutuksen tehneille, jotka ovat sitä kirjal-
lisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen perusteltu kannanotto ilmoitetaan Liikenne- ja viestintäviraston suunnitelmaa koskevassa 
hyväksymispäätöksessä. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on pyydettävä suunnitelmasta lausunto niiltä 
muilta maakunnan liitoilta ja kunnilta, joiden alueelle suunnitelma sijoittuu tai joiden alueella 
suunnitelman vaikutukset muutoin ilmenevät. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on 
pyydettävä lausunto muultakin viranomaiselta, jos se on päätösharkinnassa tarpeen. Elinkeino-
, liikenne- ja ympäristökeskuksen on esitettävä perusteltu kannanottonsa suunnitelmasta annet-
tuihin lausuntoihin. 

Jos yleisesti nähtävillä ollutta tiesuunnitelmaa on tarpeen muuttaa ja muutoksen vaikutukset 
arvioidaan vähäisiksi, voidaan noudattaa yksinkertaisempaa menettelyä kuin 2–4 momentissa 
säädetään. 

Tarkemmat säännökset vuorovaikutusmenettelystä annetaan valtioneuvoston asetuksella. 
 

 
27 a § 

Ennakkoneuvottelu 

Yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman laatimisen aikana ennen suunnitelman toimittamista 
hyväksyttäväksi Liikenne- ja viestintäviraston on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
tai muun viranomaisen pyynnöstä järjestettävä ennakkoneuvottelu. Virasto voi järjestää en-
nakkoneuvottelun myös omasta aloitteestaan. Ennakkoneuvottelu on järjestettävä kohtuulli-
sessa ajassa pyynnön esittämisestä. Ennakkoneuvottelun tavoitteena on edistää suunnitelman 
vaatimien selvitys- ja arviointimenettelyjen hallintaa sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
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keskuksen ja muiden viranomaisten välistä tiedonvaihtoa sekä parantaa selvitysten ja asiakir-
jojen laatua ja käytettävyyttä sekä sujuvoittaa menettelyjä. 

 
 

27 b § 

Yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman hyväksymisesitys 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tekee yleissuunnitelmasta ja tiesuunnitelmasta hy-
väksymisesityksen Liikenne- ja viestintävirastolle. 

Yleissuunnitelmaa koskevassa hyväksymisesityksessä on esitettävä suunnitelman hyväksy-
mistä koskevan harkinnan kannalta tarvittavat 15 g, 15 h, 16, 17, 19, 27, 29 ja 43 b §:ssä tar-
koitetut tiedot, selvitykset ja asiakirjat. 

Tiesuunnitelmaa koskevassa hyväksymisesityksessä on esitettävä suunnitelman hyväksymis-
tä koskevan harkinnan kannalta tarvittavat 15 g, 15 h, 16, 17, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 43 b, 44 ja 
45 §:ssä tarkoitetut tiedot ja selvitykset. 

Hyväksymisesitys ja sen perusteena oleva suunnitelma-aineisto on toimitettava Liikenne- ja 
viestintävirastolle kirjallisesti sekä mahdollisuuksien mukaan sähköisesti. Viraston on pyydet-
tävä Väylävirastolta lausunto suunnitelmasta, ellei se ole ilmeisen tarpeetonta. 

Yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman hyväksymisesityksen tarkemmasta sisällöstä ja toimit-
tamisesta voidaan säätää valtioneuvoston asetuksella. 

 
31 § 

Suunnitelmien voimassaoloaika 

Tiesuunnitelman laatiminen on aloitettava kahdeksan vuoden kuluessa sen vuoden päättymi-
sestä, jona hankkeesta laadittu yleissuunnitelma on saanut lainvoiman. Muuten yleissuunni-
telman hyväksymispäätös raukeaa. Liikenne- ja viestintävirasto voi pidentää yleissuunnitel-
man voimassaoloaikaa enintään neljällä vuodella, jos 17 ja 19 §:ssä säädetyt edellytykset edel-
leen täyttyvät. Tiesuunnitelman laatimisen katsotaan alkaneen, kun siitä on ilmoitettu 16 §:n 2 
momentissa säädetyllä tavalla. 

Yleissuunnitelman hyväksymispäätös raukeaa myös siltä osin kuin sen perusteella laadittu 
tiesuunnitelma on hyväksytty ja hyväksymispäätös on saanut lainvoiman. 

Päätös tiesuunnitelman hyväksymisestä raukeaa, jos tietyötä ei ole osaksikaan aloitettu en-
nen kuin neljä vuotta on kulunut sen vuoden päättymisestä, jona tiesuunnitelma on saanut 
lainvoiman. Liikenne- ja viestintävirasto voi [] pidentää määräaikaa enintään neljällä vuodella 
ja erityisistä syistä sen lisäksi yhdellä enintään neljän vuoden ajanjaksolla. Määräaikaa voi-
daan pidentää vain, jos tiesuunnitelma edelleen täyttää 17 ja 22 §:ssä säädetyt edellytykset. 
Tietyö katsotaan alkaneeksi, kun tietarkoituksiin tarvittava alue on otettu tienpitäjän haltuun 
56 §:n mukaisesti. 

 
 

32 § 

Seuranta ja jälkiarviointi 

Väyläviraston on järjestelmällisesti seurattava, miten tiehankkeen arvioidut ja muut vaiku-
tukset ovat toteutuneet, ja käyttää hyväksi seurannan tuloksia hankkeiden vaikutusarvioinnissa 
ja suunnitteluratkaisujen valinnassa. 

Väylävirasto voi erityisestä syystä päättää, että 15 g §:n 1 momentissa tarkoitetuista tie-
hankkeista, joista on tehty hankearviointi, on tehtävä myös jälkiarviointi. Jälkiarvioinnin laa-
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timisesta vastaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus yhteistyössä tienpitäjän kanssa. Jäl-
kiarvioinnissa on esitettävä selvitys tiehankkeen toteutuksen aikana tiesuunnitelmasta tehdyis-
tä teknistaloudellisista poikkeuksista, liikenteen kehittymisestä sekä tiehankkeen kannattavuu-
den ja vaikuttavuuden kannalta merkittävien vaikutusten toteutumisesta. 

 
 

3 luku 

Maantien kunnossapito, väliaikaiset liikennejärjestelyt sekä liittymät ja maantiehen 
kohdistuvat muut toimenpiteet 

37 § 

Liittyminen maantiehen 

(Pykälä poistettaisiin) 
 

38 § 

Liittymän ja ylityskohdan tekeminen, kunnossapito ja muuttaminen 

(Pykälä poistettaisiin) 
 

42 § 

Tiealueeseen kohdistuva työ sekä rakenteiden, rakennelmien ja laitteiden sijoittaminen tie-
alueelle 

(Pykälä poistettaisiin) 
 

42 a § 

Tiettyjen kaapeleiden sijoittaminen tiealueelle 

(Pykälä poistettaisiin) 
 

42 b § 

Siirto-, suojaamis- ja poistamisvelvoite 

(Pykälä poistettaisiin) 
 

4 luku 

Maantiealueen ulkopuolisia alueita koskevat maankäyttörajoitukset 

47 § 

Poikkeamisvalta 

(Pykälä poistettaisiin) 
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48 § 

Poikkeukset rajoituksista 

(Pykälä poistettaisiin) 
 

52 § 

Tienvarsimainonta ja -ilmoittelu 

(Pykälä poistettaisiin) 
 
 

52 b § 

Määräystenantovaltuus 

(Pykälä poistettaisiin) 
 

5 luku 

Alueiden hankkiminen ja korvaukset 

56 § 

Haltuunotto 

(Pykälä poistettaisiin) 
 

56 a § 

Yksityistien luovuttaminen 

(Pykälä poistettaisiin) 
 

62 § 

Lunastuksen käsitteleminen kahtena toimituksena 

(Pykälä poistettaisiin) 
 
 

99 b § 
 

Avustavien tehtävien siirtäminen 
 

(Pykälä poistettaisiin) 
 
 

100 § 

Varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin 
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Tienpitäjän ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten on yhteistyössä varauduttava 
normaaliolojen häiriötilanteisiin ja valmiuslaissa (1552/2011) tarkoitettuihin poikkeusoloihin 
valmiussuunnittelulla sekä valmistelemalla etukäteen normaaliolojen häiriötilanteissa ja poik-
keusoloissa tapahtuvaa toimintaa. Varautumisessa on otettava huomioon maantien liikenteel-
linen merkitys ja keliolosuhteet ja sen ennakoitavissa olevat muutokset sekä muut olosuhteet. 

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä tienpitäjältä ja elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksilta edellytettävästä valmiussuunnittelusta sen varmistamiseksi, et-
tä varautuminen olisi valtakunnallisesti yhtenäistä sekä maantiehen kohdistuvien poikkeusolo-
ja ja normaaliolojen häiriötilanteita koskevien tarpeiden mukaista. 

 
 

100 c § 

Tienpidon viranomaisvalvonta 

Liikenne- ja viestintävirasto valvoo 13, 13 a, 33, 100 ja 100 a §:n sekä niiden nojalla annet-
tujen säännösten ja määräysten noudattamista. Liikenne- ja viestintäviraston on hoidettava 
valvontatehtävänsä tehokkaasti ja riskinarviointiin perustuen mahdollisimman tarkoituksen-
mukaisella tavalla. 

Liikenne- ja viestintävirasto voi 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä hoitaessaan antaa huo-
mautuksen sille, joka rikkoo tätä lakia taikka sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä, 
sekä velvoittaa tämän korjaamaan virheensä tai laiminlyöntinsä kohtuullisessa määräajassa. 
Velvoitteen tehosteeksi voidaan asettaa uhkasakko tai uhka siitä, että toiminta keskeytetään 
taikka että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella. Uhkasakosta, 
keskeyttämisuhasta ja teettämisuhasta säädetään uhkasakkolaissa. 

Liikenne- ja viestintävirastolla on 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä hoitaessaan oikeus 
saada tehtäviensä suorittamiseksi tarvittavat tiedot niiltä, joiden oikeuksista ja velvollisuuksis-
ta tässä laissa säädetään tai jotka toimivat näiden lukuun. 

 
 

101 § 

Hallinnolliset pakkokeinot 

(Pykälä poistettaisiin) 
 
 
 

102 § 

Kustannusten periminen 

(Pykälä poistettaisiin) 
 

103 § 

Päätösten tiedoksi antaminen ja tiedoksisaanti 

Liikenne- ja viestintävirasto toimittaa yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman hyväksymistä 
sekä niiden voimassaoloajan pidentämistä koskevan päätöksen elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskukselle ja tienpitäjälle. Päätöksen tiedoksi antamiseksi elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksen on toimitettava päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat asianomaiseen kun-
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taan, jonka on ilmoitettava niiden nähtäväksi asettamisesta siten kuin kunnalliset ilmoitukset 
kunnassa kuntalain (410/2105) mukaisesti julkaistaan. Päätös ja asiakirjat on pidettävä kun-
nassa yleisesti nähtävinä 30 päivän ajan. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen silloin, kun 
päätös on asetettu yleisesti nähtäville. 

Tiesuunnitelman hyväksymispäätös, joka on merkitykseltään vähäinen, voidaan antaa tie-
doksi todisteellisesti siten kuin hallintolaissa säädetään. Päätösten sähköisestä tiedoksi antami-
sesta säädetään sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003). 

 
105 § 

Muutoksenhaku 

(Pykälä poistettaisiin) 
 
 

107 § 

Päätösten välitön täytäntöönpano 

(Pykälä poistettaisiin) 
 

 
108 a § 

Maantierekisteri  

Väyläviraston on pidettävä rekisteriä maanteistä. Rekisteriin on merkittävä:  
1) onko maantie moottori- tai moottoriliikennetie taikka muu vain tietynlaista liikennettä 

varten tarkoitettu tie;  
2) tien liikenteellistä merkitystä kuvaava 4 §:ssä tarkoitettu luokitus; sekä 
3) tien pituus kunnittain ja tien yleiseen liikenteeseen luovuttamispäivä sekä väyläomaisuu-

den hallinnan kannalta merkittävimmät tien tekniset ominaisuudet, varusteet ja laitteet. 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten on toimitettava 1 momentin 3 kohdan kannalta 

tarpeelliset tiedot Väylävirastolle. 
 
 
 

——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.  
(2 ja 3 mom. poistettaisiin) 

————— 
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48. 

Laki 

liikenneturvallisuusmaksusta annetun lain muuttamisesta 

 
 

15 § 

Muutoksenhaku hallinto-oikeuteen 

Maksuvelvollinen saa hakea muutosta oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen sekä Lii-
kenne- ja viestintäviraston muutoin tekemään oikaisupäätökseen valittamalla hallinto-
oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 
 

 
 
 

——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 
 

————— 
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51. 

Laki 

liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta 

 
II A OSA 

LIIKENTEEN OHJAUS JA HALLINTA 

1 luku 

Tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalvelut 

2 § 

Tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalveluun kuuluvat tehtävät 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tarjoaja hoitaa lisäksi Liikenne- ja viestintäviraston 
antamien määräysten mukaisesti liikenteen järjestelyä, joka on välttämätöntä vaaratilanteiden 
ja onnettomuuksien estämiseksi ja liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi. Liikenteen ohjaus- 
ja hallintapalvelun tarjoaja voi, enintään yhden vuorokauden ajaksi: 

1) sulkea tunnelin ja antaa tietoa vaihtoehtoisesta reitistä; 
2) osoittaa korvaavan reitin tien tai tunnelin ollessa suljettuna, tai kun tie ei muutoin tila-

päisesti ole liikennöitävässä kunnossa; 
3) osoittaa kohtaamispaikan; 
4) osoittaa ohittamispaikan ja antaa ohittamiskiellon; 
5) osoittaa pysähtymispaikan tai antaa pysähtymiskiellon; 
6) jaksottaa liikennettä ajan tai matkan suhteen; 
7) osoittaa reitin vaarallisia aineita kuljettaville liikennevälineille ja erikoiskuljetuksille; 
8) tehdä muita välttämättömiä toimenpiteitä liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden varmis-

tamiseksi. 
Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarkemmat määräykset 2 momentissa tarkoitetusta liiken-

teen järjestelystä. Määräyksissä on huomioitava eri viranomaisten toimivalta ja yhteistyö, jota 
liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tarjoajan on niiden kanssa tehtävä toimenpiteitä suoritta-
essaan. Tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tarjoajan on tallennettava tiedot tekemistään 2 
momentissa tarkoitetuista toimenpiteistä. Liikenne- ja viestintävirasto voi tarvittaessa ottaa 
tarkasteluunsa 2 momentissa tarkoitetun liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tarjoajan toi-
menpiteen. Liikenne- ja viestintävirasto voi päättää toimenpiteen keskeyttämisestä tai sen pi-
dentämisestä, jos sen tarve kestää kauemmin kuin yhden vuorokauden. 

 
5 § 

Tietoturva 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tarjoajan on ilmoitettava viipymättä Liikenne- ja 
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viestintävirastolle sellaisesta sen järjestelmiin kohdistuvasta merkittävästä tietoturvallisuuteen 
liittyvästä häiriöstä, joka voi aiheuttaa merkittävän vaaran liikenteen turvallisuudelle. Liiken-
ne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä ilmoituksen sisällöstä, muodosta ja toi-
mittamisesta. 

Jos poikkeamasta ilmoittaminen on yleisen edun mukaista, Liikenne- ja viestintävirasto voi 
velvoittaa palvelun tarjoajan tiedottamaan asiasta tai kuultuaan ilmoitusvelvollista tiedottaa 
asiasta itse. 

Liikenne- ja viestintäviraston on arvioitava, koskeeko 1 momentissa tarkoitettu häiriö muita 
Euroopan unionin jäsenvaltiota ja ilmoitettava tarvittaessa muille asiaan liittyville jäsenvalti-
oille. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

 
2 luku 

Liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tarjoajan tiedonhallinta 

3 § 

Tietojen luovuttaminen avoimen rajapinnan kautta 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
—Avoimen rajapinnan kautta tarjottava pääsy tietoihin ja tietojärjestelmiin ja pääsyn toteut-
tamiseksi mahdollisesti tarjottavat tukipalvelut, käyttöehdot, ohjelmistot, lisenssit ja muut tar-
vittavat palvelut on tarjottava oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Siltä 
osin kuin tietojen avaaminen perustuu sopimukseen Väyläviraston tai muun viranomaisen 
kanssa, tiedot on avattava maksutta. Jalostetusta tiedosta voidaan periä maksu liiketaloudelli-
sin perustein. Avattavien tietojen on oltava sellaisessa muodossa, että tiedot eivät ole yhdistet-
tävissä luonnolliseen henkilöön eikä liike- tai ammattisalaisuutta vaaranneta. 
 
 

III OSA 

PALVELUT 

 
3 luku 

Hankintamenettelyt ja yksinoikeuden antaminen 

11 § 

Lentoliikenteen julkinen palveluvelvoite 

(Pykälä poistettaisiin) 
 
 

4 luku 

Liikennepalvelujen julkinen tuki 

2 § 
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Määrärahan kiintiöinti ja käyttö  

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Liikenne- ja viestintävirasto päättää määrärahan tai sen osan kiintiöimisestä toimivaltaisille 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille ja määrää tarvittavilta osin sen jaosta muihin 
kuin 1 momentin mukaisiin 1 §:n 1 momentissa mainittuihin tarkoituksiin. Liikenne- ja vies-
tintävirasto saa itse käyttää määrärahaa 1 §:n 1momentin 3 kohdassa mainittuun tarkoitukseen. 
Se voi myös myöntää valtionavustusta kunnalle tai kuntayhtymälle käytettäväksi samaan tar-
koitukseen. 

Toimivaltaiset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset saavat käyttää Liikenne- ja vies-
tintävirasto kiintiöimää määrärahaa 1 §:n 1 momentin 1–3 kohdassa mainittuihin tarkoituksiin. 
Ne voivat myös myöntää valtionavustusta kunnalle tai kuntayhtymälle käytettäväksi mainitun 
pykälän mukaisiin tarkoituksiin. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

IV OSA 

VIRANOMAISET JA VALVONTA 

1 luku 

Viranomaisten toiminta 

 
7 § 

EU:n kansainvälistä linja-autoliikennettä koskevassa asetuksessa tarkoitetut toimivaltaiset vi-
ranomaiset 

EU:n kansainvälistä linja-autoliikennettä koskevassa asetuksessa tarkoitettuja toimivaltaisia 
viranomaisia ovat Liikenne- ja viestintävirasto ja Ahvenanmaan maakunnan toimivaltainen vi-
ranomainen. Mainitun asetuksen 4 artiklan 3 kohdassa, 18 artiklan 2 kohdassa ja 19 artiklassa 
tarkoitettuja toimivaltaisia tarkastusviranomaisia ovat poliisi, Tulli ja Rajavartiolaitos. 

EU:n kansainvälistä linja-autoliikennettä koskevan asetuksen III luvussa tarkoitetun sään-
nöllisen liikenteen toimivaltainen viranomainen on Liikenne- ja viestintävirasto. Ahvenan-
maalla säännöllisen liikenteen luvan myöntää Ahvenanmaan maakunnan toimivaltainen viran-
omainen. 

9 § 

Matkustajien ja kuluttajien oikeuksien osalta toimivaltaiset viranomaiset 

Sen lisäksi mitä edellä säädetään Liikenne- ja viestintäviraston yleisestä toimivallasta, kulut-
taja-asiamies valvoo tämän lain säännösten noudattamista kuluttajansuojan kannalta kulutta-
jansuojalaissa (38/1978) säädetyn mukaisesti. 

Sen lisäksi, mitä muussa laissa säädetään kuluttajariitalautakunnan ja Ahvenanmaan itsehal-
lintolain (1144/1991) 30 §:n 10 kohdan mukaisen lautakunnan toimivallasta, kuluttaja-
asiamies ja Liikenne- ja viestintävirasto ovat: 



   
  

 

 80  

 

 

 

1) EU:n linja-autoliikenteen matkustajanoikeuksia koskevan asetuksen 28 artiklan 1 ja 3 
kohdassa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset; 

2) matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäai-
kaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä 
sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 261/2004 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosta vastaavat 
elimet; 

3) rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista annetun Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1371/2007 30 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut elimet; 

4) matkustajien oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 
muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1177/2010 25 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetut toimivaltaiset elimet. 

Liikenne- ja viestintävirasto on vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksista 
lentoliikenteestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2006 
14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu täytäntöönpanosta vastaava elin. 

Kuluttaja-asiamies valvoo 2 momentissa mainittujen EU:n matkustajien oikeuksia koskevien 
asetusten noudattamista yleisesti kuluttajamatkustajien osalta. Liikenne- ja viestintävirasto 
valvoo 2 ja 3 momentissa mainittujen asetusten noudattamista yleisesti liikematkustajien ja 
vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien oikeuksien osalta. Sen lisäksi Liikenne- ja 
viestintävirasto on toimivaltainen antamaan ratkaisusuosituksen muiden kuin kuluttajan ase-
massa olevien matkustajien sekä vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien oikeuksia 
koskeviin valituksiin, jotka perustuvat EU:n matkustajien oikeuksia koskeviin asetuksiin. Lii-
kenne- ja viestintäviraston antamasta ratkaisusuosituksesta ei voi valittaa. 

Liikenne- ja viestintävirasto on lisäksi toimivaltainen käsittelemään III osan 1 luvun sään-
nösten rikkomista koskevia matkustajien valituksia paitsi, jos kuluttajariitalautakunta on toi-
mivaltainen antamaan asiassa ratkaisusuosituksen kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 
(8/2007) nojalla. 
 
 

VI OSA 

SEURAAMUKSET, MUUTOKSENHAKU JA RANGAISTUSSÄÄNNÖKSET 

1 luku 

Hallinnolliset seuraamukset ja muutoksenhaku 

 
6 § 

Muutoksenhaku hallinto-oikeuteen 

Seuraaviin päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallinto-
lainkäyttölaissa (586/1996) säädetään:  
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

6) Liikenne- ja viestintäviraston ammattipätevyyskortin peruuttamista koskeva päätös. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 
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————— 
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52. 

Laki 

liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta annetun lain muuttamises-
ta 

 
 
 

14 § 

Muutoksenhaku 

Liikenne- ja viestintäviraston päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa sääde-
tään. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Hallinto-oikeuden päätök-
seen saa hakea muutosta vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää luvan. 
 

——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 
 

————— 
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53. 

Laki 

luotsauslain muuttamisesta 

 
 

18 § 

Valvonta 

Liikenne- ja viestintäministeriö huolehtii luotsaustoiminnan yleisestä ohjauksesta ja kehit-
tämisestä. 

Liikenne- ja viestintävirasto valvoo tämän lain muiden kuin 6 §:n säännösten noudattamista. 
Alusliikennepalvelun tarjoaja ilmoittaa välittömästi Liikenne- ja viestintävirastolle havait-

semistaan poikkeamista, jotka koskevat luotsinkäyttövelvollisuuden noudattamista, luotsin oh-
jauskirjan, linjaluotsinkirjan ja erivapauden käyttöä sekä luotsauspalvelujen tarjoamista. 

Liikenne- ja viestintäviraston on toimitettava rajapinnan kautta tai muutoin sähköisesti alus-
liikennepalvelun tarjoajalle ajantasaiset tiedot luotsin ohjauskirjoista, linjaluotsinkirjoista, eri-
vapauksista ja poikkeuksista luotsinkäyttövelvollisuudesta. Poikkeuksista Liikenne- ja viestin-
tävirasto voi ilmoittaa alusliikennepalvelun tarjoajalle myös muulla tavalla kuin rajapinnan 
kautta tai muutoin sähköisesti. 

Luotsauspalveluja tarjoavan yhtiön on toimitettava alusliikennepalvelun tarjoajalle sähköi-
sesti ajan tasalla olevat tiedot luotsintilauksista ja käynnissä olevista luotsauksista. Yhtiön on 
ilmoitettava alusliikennepalvelun tarjoajalle poikkeamista tai häiriöistä luotsaustoiminnassa. 

 
 

20 a § 

Muutoksenhaku 

Luotsin ohjauskirjan peruuttamista, linjaluotsinkirjan peruuttamista ja aluskohtaisen luotsin-
käyttövelvollisuuden erivapauden peruuttamista koskevaan päätökseen saa hakea muutosta va-
littamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 

Liikenne- ja viestintäviraston muuhun päätökseen sekä luotsaustutkinnon järjestäjän teke-
mään tutkintoa koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua Liikenne- ja viestintävirastolta siten 
kuin hallintolaissa säädetään. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta 
valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. 

Hallinto-oikeuden päätökseen luotsin ohjauskirjan peruuttamista koskevassa asiassa saa ha-
kea muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Hallinto-oikeuden 
muuhun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää 
valitusluvan. 
 

 
——— 

 
Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 

 
————— 
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54. 

Laki 

maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta annetun lain muuttamisesta 

 
 

8 § 

Muutoksenhaku 

Liikenneyrittäjäkoulutusluvan peruuttamista koskevaan päätökseen saa hakea muutosta va-
littamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 

Muuhun päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Oi-
kaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen 
siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. 

Hallinto-oikeuden päätökseen 1 momentissa tarkoitetussa asiassa saa hakea muutosta valit-
tamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Hallinto-oikeuden muuhun päätökseen 
saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 

Liikenne- ja viestintävirasto voi päätöksessään määrätä, että päätöstä on noudatettava muu-
toksenhausta huolimatta. 
 

——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 
 

————— 
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55. 

Laki 

matkustaja-aluksen henkilöluetteloista annetun lain muuttamisesta 

 
12 § 

Henkilöluettelointijärjestelmän toimintavaatimukset 

Yhtiön on suunniteltava ja toteutettava henkilöluettelointijärjestelmänsä siten, että: 
1) järjestelmään tallennetut tiedot ovat helposti luettavassa muodossa; 
2) järjestelmään tallennetut tiedot ovat tarvittaessa vaivattomasti rajavartiolaitoksen, Liiken-

ne- ja viestintäviraston, Hätäkeskuslaitoksen, poliisin, Tullin, Onnettomuustutkintakeskuksen 
sekä pelastuslaissa (379/2011) tarkoitettujen pelastusviranomaisten ja pelastuslaitoksen saata-
villa; 

3) järjestelmä toimii joustavasti ja ettei alukseen tulevia tai sieltä poistuvia matkustajia vii-
vytetä aiheettomasti; 

4) järjestelmään tallennetut tiedot suojataan tarpeellisilla teknisillä ja organisatorisilla toi-
menpiteillä, jotta ne eivät tuhoutuisi tai häviäisi vahingossa, tai niitä ei vahingossa tai laitto-
masti hävitettäisi, muutettaisi, luovutettaisi, paljastettaisi, siirrettäisi tai annettaisi käyttöön il-
man lupaa, taikka muutoin käsiteltäisi laittomasti. 

 
 

14 § 

Tietojen luovuttaminen 

Yhtiö ja yhtiön nimeämä henkilöluettelon pitäjä saa luovuttaa henkilöluetteloihin ja henkilö-
luettelointijärjestelmään tallennetut tiedot etsintä- tai pelastustoimintaa sekä onnettomuuden 
jälkiselvittelyjä varten ainoastaan Rajavartiolaitokselle, Liikenne- ja viestintävirastolle, Hätä-
keskuslaitokselle, poliisille, Tullille, Onnettomuustutkintakeskukselle sekä pelastuslaissa tar-
koitetuille pelastusviranomaisille ja pelastuslaitokselle. 

Tiedot voidaan luovuttaa myös rajapinnan kautta tai muutoin sähköisesti. 
Viranomaisen oikeudesta saada tässä laissa tarkoitettuja tietoja muuhun kuin 1 momentissa 

mainittuun tarkoitukseen säädetään erikseen. 
 
 

24 § 

Muutoksenhaku 

Tämän lain 17 §:n nojalla tehtyyn päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 

Muuhun Liikenne- ja viestintäviraston päätökseen sekä liikenne- ja viestintäministeriön pää-
tökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Oikaisuvaatimuk-
seen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hal-
lintolainkäyttölaissa säädetään. 
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Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-
oikeus myöntää valitusluvan. 

Liikenne- ja viestintäviraston päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei 
muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. 

Liikenne- ja viestintäviraston henkilöluettelointijärjestelmän hyväksymisestä perittävään 
maksuun saa hakea muutosta siten kuin valtion maksuperustelain 11 b §:ssä säädetään. 

 
——— 

 
Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 

————— 
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56. 

Laki 

merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetun lain 24 §:n muut-
tamisesta 

24 § 

Henkilötietoja sisältävien tietojen luovuttaminen 

Sen estämättä, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 momentis-
sa säädetään, rekisteriin talletettuja henkilötietoja sisältäviä tietoja voidaan luovuttaa jäljen-
nöksinä, tulosteina tai rajapinnan kautta avulla tai muutoin sähköisesti: 

1) Tullille laissa säädettyjä valvontatehtäviä, rikosten ehkäisyä, esitutkintaa sekä verotusta ja 
sen valvontaa varten; 

2) rajavartiolaitokselle ja poliisille kalastuksen valvontaa, rajaturvallisuuden ylläpitämistä, 
meriliikenteen valvontaa, rikosten ehkäisyä, esitutkintaa ja öljypäästöjen tutkintaa sekä pelas-
tustoimintaa varten; 

3) Liikenne- ja viestintävirastolle merenkulun ohjausta, meriturvallisuuden valvontaa ja 
alusrekisterin ylläpitoa varten; 

4) työsuojeluviranomaisille kalastusalusten työolojen valvontaa varten; 
5) ulosottoviranomaisille niille kuuluvien täytäntöönpanotehtävien hoitamista varten; 
6) elintarvikevalvontaviranomaisille elintarvikkeita koskevan lainsäädännön noudattamisen 

valvontaa varten; 
7) Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle yhteisen kalastuspolitiikan noudattamisen valvon-

taan ja niiden suomalaisten alusten rekisteröintiä varten, joiden kotipaikka on Ahvenanmaan 
maakunnassa; 

8) Euroopan unionin jäsenvaltion tai Euroopan talousalueesta tehtyyn sopimukseen liitty-
neen valtion viranomaisille, Euroopan komissiolle, yhteisön kalastuksenvalvontavirastolle ja 
kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitetuille viranomaisille unionin lainsäädännöstä tai Suo-
mea sitovista kansainvälisistä sopimuksista johtuvien velvoitteiden hoitamista varten; 

9) Onnettomuustutkintakeskukselle pelastus- ja onnettomuustutkintaa varten; 
10) Tilastokeskukselle ja Luonnonvarakeskukselle tilastojen laatimista ja tutkimusta varten; 
11) yliopistoille ja korkeakouluille tilastojen laatimista ja tutkimusta varten; 
12) kalatalousalan neuvonta- ja edunvalvontajärjestöille kalataloutta koskevaa tiedottamista 

ja neuvontaa varten; 
13) rekisterinpitäjän hyväksymille tahoille ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn liitty-

viä tai kalataloutta koskevia selvitys-, tutkimus- ja suunnittelutarkoituksia varten. 
Ennen tietojen luovuttamista rajapinnan kautta tai muutoin sähköisesti on tietoja pyytävän 

esitettävä selvitys tietojen suojauksesta luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamises-
ta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-
asetus) mukaisesti. 
 

——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 
 

————— 
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57. 
 

Laki 

merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta  

 
 

1 luku  

Yleiset säännökset  

2 §  

Määritelmät  

Tässä laissa tarkoitetaan:  
1) MARPOL 73/78 -yleissopimuksella alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemi-

sestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvää vuoden 1978 pöytäkir-
jaa (SopS 51/1983) ja siihen myöhemmin tehtyjä muutoksia;  

2) Helsingin sopimuksella vuoden 1992 Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua 
koskevaa yleissopimusta (SopS 2/2000) ja siihen myöhemmin tehtyjä muutoksia;  

3) SOLAS-yleissopimuksella ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyä kan-
sainvälistä yleissopimusta (SopS 11/1981) ja siihen myöhemmin tehtyjä muutoksia;  

4) AFS-yleissopimuksella alusten haitallisten kiinnittymisenestojärjestelmien rajoittamisesta 
Lontoossa 5 päivänä lokakuuta 2001 tehtyä kansainvälistä yleissopimusta ja siihen myöhem-
min tehtyjä muutoksia;  

5) painolastivesiyleissopimuksella alusten painolastivesien ja sedimenttien valvonnasta ja 
käsittelystä Lontoossa 13 päivänä helmikuuta 2004 tehtyä kansainvälistä yleissopimusta ja 
siihen myöhemmin tehtyjä muutoksia;   

6) TBT-asetuksella orgaanisten tinayhdisteiden kieltämisestä aluksissa annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 782/2003;  

7) aluskierrätysasetuksella aluskierrätyksestä sekä asetuksen (EY) N:o 1013/2006 ja direk-
tiivin 2009/16/EY muuttamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 
N:o 1257/2013;   

8) aluevesillä, sisäisillä aluevesillä ja aluemerellä Suomen aluevesien rajoista annetussa lais-
sa (463/1956) määriteltyjä alueita;   

9) sisävesialueella järviä, jokia ja kanavia;  
10) Suomen vesialueella aluevesiä ja sisävesialuetta;  
11) talousvyöhykkeellä Suomen talousvyöhykkeestä annetussa laissa (1058/2004) määritel-

tyä merialuetta;  
12) Itämeren alueella varsinaista Itämerta, Pohjanlahtea ja Suomenlahtea sekä Itämeren si-

sääntuloväylää, jonka rajana on Skagenin leveysaste 57°44,8"P Skagerrakissa, mukaan lukien 
valtioiden ilmoittamat sisäiset aluevedet;  

13) lähimmällä maalla sisäisten aluevesien ulkorajaa tai niitä alueita, jotka määritellään 
MARPOL 73/78 -yleissopimuksessa;  

14) kansainvälisellä liikenteellä liikennettä Suomen ja ulkomaan satamien välillä tai ulko-
maan satamien välillä sekä merimatkaa Suomen satamasta Suomen aluevesien ulkopuolelle, 
lukuun ottamatta kohdassa 15 tarkoitettua liikennettä;  
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15) kotimaanliikenteellä liikennettä suomalaisten satamien välillä; kotimaan liikenteeseen 
rinnastetaan liikenne Saimaan kanavan ja siihen välittömästi liittyvien Venäjän vesialueiden 
kautta Viipuriin sekä liikenne Vihrevojn ja Viipurin välillä;  

16) aluksella jokaista vesikulkuneuvoa, mukaan luettuina kantosiipialukset, ilmatyynyaluk-
set, vedenalaiset alukset ja kelluvat alukset sekä kiinteät tai kelluvat alustat;  

17) öljysäiliöaluksella alusta, jonka lastitilat on rakennettu tai muunnettu pääasiassa öljyn 
kuljettamiseen irtolastina, mukaan luettuina yhdistelmäalukset sekä kemikaalisäiliöalukset sil-
loin, kun ne kuljettavat öljyä irtolastina;  

18) kemikaalisäiliöaluksella alusta, jonka lastitilat on rakennettu tai muunnettu pääasiassa 
haitallisen nestemäisen aineen kuljettamiseen irtolastina, mukaan luettuina öljysäiliöalukset 
silloin, kun ne kuljettavat haitallista nestemäistä ainetta irtolastina;  

19) matkustaja-aluksella alusta, joka saa kuljettaa yli 12 matkustajaa, jolloin matkustajalla 
tarkoitetaan kaikkia muita kuin aluksen päällikköä ja laivaväkeen kuuluvia tai muita missä ta-
hansa ominaisuudessa alukseen toimeen otettuja tai siinä aluksen lukuun työskenteleviä henki-
löitä sekä alle vuoden ikäisiä lapsia;  

20) huviveneellä urheilukäyttöön tai vapaa-aikaan tarkoitettua alusta sen tyypistä tai käyttö-
voimasta riippumatta;  

21) kalastusaluksella kalojen tai meren muiden elollisten luonnonvarojen pyyntiin varustet-
tua tai siihen kaupallisesti käytettävää alusta;  

22) sisävesialuksella erityisesti sisävesiväylällä käytettäväksi tarkoitettua alusta, sellaisena 
kuin se määritellään sisävesialusten teknisistä vaatimuksista annetussa neuvoston direktiivissä 
82/714/ETY, mukaan luettuina kaikki alukset, joille on myönnetty yhteisön sisävesialustodis-
tus sellaisena kuin se määritellään mainitussa direktiivissä;  

23) Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen aluksella alusta, jossa on selvät kansallisuus-
tunnukset ja joka on asiaankuuluvasta palvelusluettelosta tai vastaavasta ilmenevän puolustus-
voimien tai rajavartiolaitoksen asianmukaisesti tehtävään määräämän henkilön komennossa;  

24) bruttovetoisuudella vuoden 1969 kansainvälisen aluksenmittausyleissopimuksen (SopS 
31/1982) liitteessä I olevaa kaavaa käyttäen määritettyä vetoisuutta;  

25) alusjätteellä kaikkea aluksen tavanomaisesta toiminnasta syntyvää jätettä, mukaan lu-
kien konehuoneesta peräisin olevat öljyiset jätteet, käymäläjätevedet ja kiinteät jätteet; lastijä-
tettä ei kuitenkaan pidetä alusjätteenä;  

26) haitallisella aineella öljyä, haitallista nestemäistä ainetta, käymäläjätevettä ja kiinteää jä-
tettä; jos muuhun kuin haitalliseen aineeseen on sekoitettu haitallista ainetta, pidetään myös 
näiden aineiden seosta haitallisena aineena;  

27) lastijätteellä aluksen lastitiloissa olevia lastijäämiä, jotka on tarpeen poistaa jätteenä 
alukselta lastin lastaamisen ja purkamisen päätyttyä;   

28) päästöllä MARPOL 73/78 -yleissopimuksen 2 artiklan mukaisesti kaikkia aluksesta pe-
räisin olevia haitallisten aineiden päästöjä, olivatpa ne muodostuneet huomaamatta, jätteitä 
hävittämällä, vuodon seurauksena, pumppaamalla tai tyhjentämällä; päästöllä ei tässä laissa 
tarkoiteta maalta peräisin olevien jätteiden mereen laskemista (dumppaus), meren pohjan mi-
neraalien hyödyntämisen yhteydessä syntyviä aineita eikä haitallisten aineiden päästämistä 
laillisen tieteellisen tutkimuksen yhteydessä saastumisen vähentämiseksi tai kontrollin takia;  

29) ympäristön pilaantumisella vesialueiden tilaan liittyvää vaaraa ihmisen terveydelle, elol-
listen luonnonvarojen ja vesialueiden elämän vahingoittumista, esteitä kalastukselle tai muulle 
oikeutetulle vesialueiden käytölle, veden käyttöominaisuuksien huonontumista, viihtyisyyden 
vähentymistä tai muuta näihin rinnastettavaa haittaa, taikka ilman laatuun tai ilmastoon liitty-
vää alusten tavanomaisesta käytöstä johtuvaa haittaa, kuten moottoreiden pakokaasun typen ja 
rikin aiheuttamaa haittaa taikka otsonikerrosta heikentävien aineiden aiheuttamaa haittaa;  

30) öljyllä kivennäisöljyä kaikissa muodoissaan, mukaan luettuina raakaöljy, polttoöljy, öl-
jyliete, öljyjäte ja jalostetut tuotteet;  

31) öljypitoisella seoksella seosta, joka sisältää öljyä;  
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32) nestemäisellä aineella ainetta, jonka höyrypaine 37,8 °C:n lämpötilassa on enintään 0,28 
megapascalia (absoluuttinen paine);  

33) haitallisella nestemäisellä aineella ainetta, joka on luokiteltu kuuluvaksi MARPOL 
73/78 -yleissopimuksen kemikaaliluettelon luokkaan X, Y ja Z;  

34) aineella alkuaineita ja niiden kemiallisia yhdisteitä sellaisina kuin ne esiintyvät luonnos-
sa tai teollisesti tuotettuina;  

35) valmisteella kahden tai useamman aineen seoksia;  
36) käymäläjätevedellä: 
a) käymälöistä, pisoaareista ja WC-lattiakaivoista peräisin olevia jätevesiä ja muita jätteitä; 
b) lääkintätilojen pesualtaista, kylpyammeista ja lattiakaivoista peräisin olevia jätevesiä; 
c) tyhjennyksiä tiloista, joissa on eläviä eläimiä; sekä 
d) muita jätevesiä, jotka on sekoitettu edellisten kanssa; 
 37) käsitellyllä käymäläjätevedellä käymäläjätevettä, joka on käsitelty asianmukaisesti hy-

väksytyssä käsittelylaitteistossa;  
38) kiinteällä jätteellä kaikenlaisia ruokajätteitä, kotitalousjätteitä ja aluksen toiminnasta ai-

heutuvia jätteitä, kaikenlaisia muoveja, lastijäämiä, jätteenpolttouunin tuhkaa, ruokaöljyä, ka-
lastusvälineitä ja eläinten ruhoja, joita syntyy aluksen tavanomaisen toiminnan aikana ja jota 
on jatkuvasti tai aika ajoin poistettava aluksesta, lukuun ottamatta MARPOL 73/78 -
yleissopimuksen muissa kuin V liitteessä määriteltyjä tai lueteltuja aineita; kiinteään jättee-
seen eivät kuulu tuoreet kalat ja niiden osat, jotka on saatu matkan aikana harjoitetun kalastus-
toiminnan seurauksena tai sellaisen kalanviljelyn seurauksena, johon sisältyy kalojen, myös 
äyriäisten, kuljetus kalanviljelylaitokseen ja pyydettyjen kalojen, myös äyriäisten, kuljetus täl-
laisista laitoksista rannikolle jalostettavaksi;   

39) ilmaa pilaavalla aineella MARPOL 73/78 -yleissopimuksen VI liitteessä ilman pilaan-
tumisen ehkäisemiseksi säänneltyjä aineita, joilla on haitallisia vaikutuksia ilmaan, veteen ja 
muuhun ympäristöön;  

40) polttoaineella aluksen päämoottoreissa ja apumoottoreissa käytettyjä polttoöljyjä;  
41) markkinoille saattamisella meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden toimittamista ja-

keluun tai polttoaineen käyttäjille tai asettamista näiden käyttöön vastiketta vastaan tai vastik-
keetta käytettäväksi aluksilla polttoaineena Suomen lainkäyttövaltaan kuuluvilla alueilla, ei 
kuitenkaan meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden toimittamista tai asettamista käyttöön 
vietäväksi ulkomaille alusten säiliöissä;  

42) meriliikenteessä käytettävällä polttoaineella raakaöljystä saatavaa nestemäistä polttoai-
netta, joka on tarkoitettu käytettäväksi tai jota käytetään aluksella, mukaan lukien standardissa 
ISO 8217 määritellyt polttoaineet;  

43) meriliikenteessä käytettävällä dieselöljyllä meriliikenteessä käytettävää polttoainetta, 
joka on ISO 8217:n taulukossa I määritellyn DMB-laadun mukaista, rikkipitoisuutta koskevaa 
viittausta lukuun ottamatta;  

44) meriliikenteessä käytettävällä kaasuöljyllä meriliikenteessä käytettävää polttoainetta, 
joka on ISO 8217:n taulukossa I määriteltyjen DMX-, DMA- ja DMZ- laatujen mukaista, rik-
kipitoisuutta koskevaa viittausta lukuun ottamatta;  

45) rikin oksidipäästöjen valvonta-alueella merialueita, jotka IMO on määritellyt kyseisiksi 
valvonta-alueiksi MARPOL 73/78 -yleissopimuksen VI liitteen mukaisesti;  

46) typen oksidipäästöjen valvonta-alueella merialueita, jotka IMO on määritellyt kyseisiksi 
valvonta-alueiksi MARPOL 73/78 -yleissopimuksen VI liitteen mukaisesti;  

47) laiturissa olevalla aluksella alusta, joka on asianmukaisesti kiinnitettynä tai ankkuroitu-
na suomalaisessa satamassa, kun sitä lastataan tai puretaan, taikka joka odottaa satamassa;  

48) päästönvähentämismenetelmällä alukseen asennettavaa varustetta, materiaalia, laitetta 
tai laitteistoa tai muuta menettelyä, vaihtoehtoista polttoainetta taikka vaatimusten noudatta-
mista koskevaa menetelmää, jota käytetään vaihtoehtona MARPOL 73/78 -yleissopimuksen 
VI liitteen ja neuvoston direktiivin 1999/32/EY muuttamisesta meriliikenteessä käytettävien 
polttoaineiden rikkipitoisuuden osalta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
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2012/33/EU vaatimusten mukaiselle vähärikkiselle meriliikenteessä käytettävälle polttoaineel-
le ja joka voidaan todentaa ja määrällisesti arvioida ja jonka noudattamista voidaan valvoa;   

49) kiinnittymisenestojärjestelmällä pinnoitetta, maalia, pintakäsittelyä, pintaa tai laitetta, jo-
ta käytetään aluksella vähentämään tai estämään ei-toivottujen organismien kiinnittymistä sen 
pintaan;  

50) painolastivedellä vettä ja siihen sisältyviä kiintoaineita, jota kuljetetaan aluksella, jotta 
pystytään hallitsemaan aluksen viippausta, kallistumista, syväystä, vakavuutta tai rasitusta;  

51) painolastiveden käsittelyllä sellaisia mekaanisia, fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia 
prosesseja joko erikseen tai yhdessä, joiden avulla painolastivedessä ja sedimenteissä olevat 
haitalliset vesieliöt ja taudinaiheuttajat poistetaan tai muutetaan vaarattomiksi taikka joiden 
avulla vältetään niiden ottaminen alukseen tai niiden päästäminen aluksesta;  

52) sedimenteillä aluksessa painolastivedestä saostunutta ainesta;  
53) alusliikennepalvelun tarjoajalla alusliikennepalvelulaissa (623/2005) tarkoitettua VTS-

palveluntarjoajaa, joka ylläpitää alusliikennepalvelua;  
54) hyväksytyllä luokituslaitoksella aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käy-

töstä annetun lain (1686/2009) 2 §:n 42 kohdassa tarkoitettua laitosta;   
55) säännöllisellä liikenteellä aluksen liikennöintiä toistuvasti aikataulun tai etukäteen vah-

vistetun reitin mukaisesti nimettyjen satamien välillä ja käymistä vähintään kerran kahdessa 
viikossa sellaisessa reitin varrella sijaitsevassa suomalaisessa satamassa, johon haetaan jättö-
pakkoa koskevaa poikkeusta;  

56) satamalla paikkaa tai maantieteellistä aluetta, joka on varustettu niin, että se voi pääasi-
allisesti ottaa vastaan aluksia, mukaan lukien kalastusalukset ja huviveneet, ei kuitenkaan 
paikkaa tai aluetta, jonka aluksille tarkoitetut rakenteet ja palvelut sekä käyttäjä- ja jätemäärät 
ovat vähäiset;  

57) sataman pitäjällä sitä, joka vastaa sataman eri toimintojen kokonaisuuden järjestämises-
tä tai perii satamamaksun tai siihen verrattavan yleisen maksun sataman käyttämisestä. 

 

9 luku 

Jätteiden vastaanotto satamassa 

7 § 

Raportointi 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, Liikenne- ja viestintäviraston ja satamien on 
toimitettava aluksella syntyvän jätteen ja lastijäämien vastaanottolaitteista satamissa annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2000/59/EY, jäljempänä alusjätedirektiivi, 
tarkoitetut tiedot Suomen ympäristökeskukselle, jonka tehtävänä on koota raportit lähetettä-
väksi Euroopan komissiolle. 
 

12 luku 

Valvonta ja hallintopakko 

1 § 

Valvontaviranomaiset 

Tässä laissa tarkoitettuja valvontaviranomaisia ovat Liikenne- ja viestintävirasto, Suomen 
ympäristökeskus, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rajavartiolaitos, Tulli ja poliisi. 
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Liikenne- ja viestintäministeriö ja ympäristöministeriö huolehtivat tämän lain mukaisen 
toiminnan yleisestä ohjauksesta, seurannasta ja kehittämisestä hallinnonalallaan. 
 
 

15 § 

Hallintopakko 

Liikenne- ja viestintävirasto ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voivat tämän lain 
mukaiseen toimivaltaansa kuuluvassa asiassa: 

1) kieltää sitä, joka rikkoo tätä lakia taikka sen nojalla annettua asetusta tai määräystä, jat-
kamasta tai toistamasta säännöksen tai määräyksen vastaista menettelyä; 

2) määrätä sen, joka rikkoo tätä lakia taikka sen nojalla annettua asetusta tai määräystä, täyt-
tämään muulla tavoin velvollisuutensa; 

3) määrätä 1 tai 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla menetellyt palauttamaan ympäristö ennal-
leen tai poistamaan rikkomuksesta ympäristölle aiheutunut haitta. 
 
 
 

16 § 

Uhkasakko, teettämisuhka ja keskeyttämisuhka 

Liikenne- ja viestintävirasto ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voivat asettaa tämän 
lain nojalla antamansa kiellon tai määräyksen tehosteeksi uhkasakon, teettämisuhan tai kes-
keyttämisuhan siten kuin uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään. 
 
 

18 § 

Tarkemmat säännökset 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä Liikenne- ja viestintäviras-
ton, Suomen ympäristökeskuksen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rajavartiolaitok-
sen, Tullin ja poliisin tehtävistä valvontaviranomaisina ja niiden välisestä työnjaosta. 
 

13 luku 

Erinäiset säännökset 

 
8 § 

Muutoksenhaku 

Muuhun kuin 3 luvun 5 §:ssä, 12 luvun 14 ja 16 §:ssä sekä tämän luvun 7 §:ssä tarkoitettuun 
päätökseen haetaan muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sääde-
tään. 

Jos Liikenne- ja viestintävirasto ei ole antanut oikaisuvaatimuksen johdosta päätöstä sille 
tämän luvun 7 §:n 3 momentissa varatussa määräajassa, lasketaan valituksen tekemiselle va-
rattu määräaika tämän luvun 7 §:n 3 momentissa tarkoitetun määräajan päättymisestä. 

Jos päätös estää aluksen tavanomaisen liikennöinnin, valitus on käsiteltävä kiireellisenä. 
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——— 

 
Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 

 
————— 
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58. 

Laki 

merilain muuttamisesta 

 
 
 
 

V OSA 

MERIONNETTOMUUDET 

18 luku 

Päiväkirjat, meriselitys ja katsastus 

 
4 § 

Päiväkirjaan merkittävät tiedot 

Laivapäiväkirjaan on merkittävä tiedot siitä, mitä aluksella matkan ja satamassa olon aikana 
tapahtuu. Lisäksi päiväkirjaan on merkittävä tiedot, joista voi olla hyötyä laivanisännälle, las-
tinomistajalle, vakuutuksenantajalle tai muulle, jonka oikeuksiin matkan tapahtumilla voi olla 
vaikutusta. 

Konepäiväkirjaan on merkittävä koneiston käyttöön liittyvät tiedot ja polttoaineiden määrä 
aluksessa. 

Yhdistettyyn laiva- ja konepäiväkirjaan, ajopäiväkirjaan sekä kalastusaluksen päiväkirjaan 
on merkittävä kyseisen päiväkirjan edellyttämässä laajuudessa vastaavat tiedot kuin mitä 1 ja 
2 momentissa säädetään laivapäiväkirjaan ja konepäiväkirjaan merkittävistä tiedoista. 

Radiopäiväkirjaan on merkittävä tiedot kaikesta hätä-, pika- ja varoitusliikenteestä sekä 
muista radiotoimintaan liittyvistä tapahtumista. 

(5 mom. kumottaisiin) 
Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä päiväkirjoihin merkittävistä 

tiedoista ja päiväkirjan liitteistä. 
 
 

——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 
 

————— 
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64. 

Laki 

pelastuslain muuttamisesta 

 
(Lakiehdotus poistettaisiin) 
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65. 

Laki 

poliisilain 5 luvun 25 ja 62 §:n muuttamisesta 

 
5 luku 

Salaiset tiedonhankintakeinot 

 
62 § 

Korvaus teleyritykselle 

Teleyrityksellä on oikeus saada valtion varoista korvaus tässä luvussa tarkoitetusta viran-
omaisten avustamisesta ja tietojen antamisesta aiheutuneista välittömistä kustannuksista siten 
kuin sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 299 §:ssä säädetään. Korvauk-
sen maksamisesta päättää toimenpiteen suorittaneen poliisiviranomaisen yksikkö. 

Päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Oikaisuvaati-
mukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin 
hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muu-
tosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 

Hallinto-oikeuden on varattava Liikenne- ja viestintävirastolle tilaisuus tulla kuulluksi. 
 

——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 
 

————— 
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66. 

Laki 

polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta 

 
 

19 § 

Ennakkoratkaisu 

Liikenne- ja viestintävirasto voi hakemuksesta antaa ennakkoratkaisun polttoainemaksua 
koskevien säännösten soveltamisesta. Ennakkoratkaisu annetaan enintään kahden vuoden pi-
tuiseksi ajanjaksoksi sille, jolle on tärkeää saada tieto lain soveltamisesta ajoneuvoonsa. En-
nakkoratkaisun antamisesta peritään eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista annetun lain 
(1209/2006) mukainen maksu. 

Jos hakija vaatii, lainvoiman saanutta ennakkoratkaisua on noudatettava sitovana hakijan ve-
rotuksessa sinä aikana, jota ennakkoratkaisu koskee. Ennakkoratkaisuun ei saa vaatia 23 §:ssä 
tarkoitettua oikaisua, vaan siihen haetaan muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen 
siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusoikeus valtion puolesta on 
Liikenne- ja viestintäviraston veroasiamiehellä. Päätökseen, jolla ennakkoratkaisu on jätetty 
antamatta, ei saa vaatia oikaisua eikä hakea muutosta valittamalla. 
 
 

23 a § 

Valitus hallinto-oikeuteen 

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hal-
linto-oikeuteen. Valitusoikeus on verovelvollisella tai muulla asianosaisella sekä Liikenne- ja 
viestintäviraston veroasiamiehellä. 

Verovelvollisen ja muun asianosaisen valitusaika on viisi vuotta sen vuoden päättymisestä, 
jona polttoainemaksun maksuunpano on tehty tai jona se olisi pitänyt tehdä tai jona päätös 
polttoainemaksun palauttamisesta on tehty, kuitenkin aina vähintään 60 päivää päätöksen tie-
doksisaannista. Veroasiamiehen valitusaika on kuusi kuukautta verotuspäätöksen tekemisestä. 

Sen lisäksi, mitä hallintolainkäyttölain 34 §:n 2 momentissa säädetään asian ratkaisemisesta 
asianosaista kuulematta, verovelvollisen ja muun asianosaisen tekemä valitus voidaan ratkais-
ta kuulematta Liikenne- ja viestintäviraston veroasiamiestä, jos veron määrä voi valituksen 
johdosta muuttua enintään 6 000 euroa, eikä asia ole tulkinnanvarainen tai epäselvä. 
 
 

——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 
 

————— 
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67. 

Laki 

postilain muuttamisesta 

 
80 § 

Muutoksenhaku 

Liikenne- ja viestintäministeriön, Liikenne- ja viestintäviraston ja kunnan rakennusvalvon-
taviranomaisen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hal-
lintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 

Hallinto-oikeuden päätökseen yleispalveluvelvollisuuden asettamista ja sen muuttamista 
koskevassa asiassa saa hakea muutosta valittamalla siten hallintolainkäyttölaissa säädetään. 
Hallinto-oikeuden muuhun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan. 

Liikenne- ja viestintäministeriön ja Liikenne- ja viestintäviraston päätöstä on noudatettava 
muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää. 

Liikenne- ja viestintävirastolla on oikeus hakea valittamalla muutosta 2 momentissa tarkoi-
tettuun hallinto-oikeuden päätökseen, jolla hallinto-oikeus on kumonnut Liikenne- ja viestin-
täviraston päätöksen tai muuttanut sitä. 
 

——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 
 

————— 
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68. 

Laki 

ratalain muuttamisesta 

 
 

8 § 

Yleistä rautatien suunnittelusta 

Yleissuunnitelmat ja ratasuunnitelmat koskevat rautateiden rakentamishankkeita siten kuin 
tässä luvussa säädetään. 

Suunnitelmia tehtäessä rataverkon haltija toimii yhteistyössä maakunnan liittojen, kuntien, 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä muiden viranomaisten kanssa. Suunnittelun 
on perustuttava rautatien kehittämisen tarpeisiin, valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin, 
valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan, alueelliseen liikennejärjestelmäsuunnitte-
luun sekä muuhun alueiden käytön suunnitteluun.   

 
9 §  

Tutkimusoikeus 

(Pykälä poistettaisiin) 
 

12 § 

Yleissuunnitelman sisältö 

Yleissuunnitelmassa on esitettävä selvitys rautatien rakentamisen tai rataverkon kehittämi-
sen tarpeellisuudesta sekä tutkituista vaihtoehdoista, radan liikenteelliset ja tekniset perusrat-
kaisut, rautatiealueen likimääräinen sijainti sekä rautatiealueen ja rautatieliikenteen arvioidut 
vaikutukset, kuten vaikutukset tie- ja liikenneoloihin, liikenneturvallisuuteen, maankäyttöön, 
kiinteistörakenteeseen ja ympäristöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen. 
Suunnitelmassa on lisäksi esitettävä mahdollisuudet haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai 
vähentämiseksi sekä alustava kustannusarvio. 

Yleissuunnitelmassa on esitettävä selvitys siitä, miten siinä on otettu huomioon liikennejär-
jestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaisten valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunni-
telman ja alueellisen liikennejärjestelmäsuunnittelun tavoitteet.  Väyläviraston valmistelemaan 
ratasuunnitelmaan on sisällytettävä myös 8 a §:ssä tarkoitettu hankearviointi. 

 
15 §  

Ratasuunnitelman sisältö 

Rautatien rakentamista koskevassa ratasuunnitelmassa on osoitettava rautatie ja sen sijainti, 
käyttö eri tarkoituksiin, korkeusasema, poikkileikkaus ja kuivatus niin, että vaikutukset voi-
daan riittävästi arvioida ja rautatie voidaan merkitä maastoon. Ratasuunnitelmassa osoitetaan 
suunnitellut eritasoristeykset, tasoristeykset ja kulkuyhteydet. Suunnitelmaan on liitettävä ar-
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vio rautatien vaikutuksista sekä esitettävä ne toimenpiteet, jotka ovat tarpeen radan rakentami-
sen tai rautatieliikenteen haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi. 

Suunnitelmassa on otettava mahdollisuuksien mukaan huomioon maanomistusolot. Suunni-
telmasta tulee käydä ilmi radan 37 §:n 1 momentissa tarkoitetut suoja-alueet ja 38 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetut tasoristeysten näkemäalueet sekä se, varataanko aluetta radan myöhempää 
leventämistä varten. Suunnitelmaan on liitettävä arvio rautatien rakentamisen kustannuksista. 

Jos rautatie rakennetaan uuteen paikkaan ja vanha rautatie jää vanhan suunnan osalta edel-
leen radaksi taikka käytettäväksi muihin radanpitotarkoituksiin, on siitä määrättävä ratasuun-
nitelmassa. 

Ratasuunnitelmassa on esitettävä selvitys siitä, miten siinä on otettu huomioon liikennejär-
jestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunni-
telman ja alueellisen liikennejärjestelmäsuunnittelun tavoitteet. Selvitys ei kuitenkaan ole tar-
peen, jos ratasuunnitelma perustuu lainvoimaiseen yleissuunnitelmaan, jossa valtakunnallisen 
liikennejärjestelmäsuunnitelman ja alueellisen liikennejärjestelmäsuunnittelun tavoitteiden 
huomioon ottamista koskeva selvitys on riittävällä tavalla tehty. Väyläviraston valmistelemaan 
ratasuunnitelmaan on sisällytettävä myös 8 a §:ssä tarkoitettu hankearviointi.  

 
18 § 

Tasoristeysten poistaminen 

Tie- ja rautatieliikenteen turvallisuuden parantamiseksi tai rautatieliikenteen tehostamiseksi 
voidaan ratasuunnitelmassa osoittaa tasoristeys poistettavaksi tai tasoristeyksiä järjesteltäviksi 
sekä osoittaa tasoristeykselle käyttörajoituksia tai tasoristeysten turvallisuuteen liittyviä järjes-
telmiä ja laitteita. Jos ratasuunnitelmassa osoitetaan tasoristeys poistettavaksi, on uuden kul-
kuyhteyden järjestäminen osoitettava ratasuunnitelmassa. Rataverkon haltija tekee tarvittavan 
uuden tien ja tasoristeyksen tai hankkii oikeuden ennestään olevaan tiehen. 

Rataverkon haltija voi poistaa ratasuunnitelmassa poistettavaksi osoitetun yksityisen tien ta-
soristeyksen, kun hyväksytty ja suunnitelman mukainen korvaava kulkuyhteys on järjestetty. 

Rataverkon haltija poistaa asemakaavan vastaisen tasoristeyksen, kun hyväksytty korvaava 
kulkuyhteys on rakennettu ja kadunpitopäätös tehty. Jos kyseistä tasoristeystä käytetään ylei-
sesti liikenteeseen, tulee rataverkon haltijan ilmoittaa tasoristeyksen poistamisesta etukäteen 
kuuluttamalla. 

Jos yksityisen tien tasoristeyksen käytöstä aiheutuu välitöntä vaaraa tie- tai rautatieliikenteen 
turvallisuudelle, Väylävirasto voi päätöksellään määrätä tienpitäjän tekemään tasoristeykseen 
tai sille johtavalle tienosalle vaaran välttämiseksi tarpeelliset muutokset taikka määrätä taso-
risteys suljettavaksi, poistettavaksi tai siirrettäväksi taikka määrätä rajoituksia tasoristeyksen 
ajoneuvoliikenteelle. Väyläviraston tulee ilmoittaa tässä momentissa tarkoitetusta muutoksesta 
hyvissä ajoin etukäteen tienpitäjälle. Jos tämä laiminlyö päätöksessä määrätyt velvoitteensa, 
Väylävirasto voi suorittaa tai teettää tarvittavat toimenpiteet tienpitäjän kustannuksella sekä 
tieliikennelain (267/1981) 51 §:n 2 momentissa säädetyn estämättä asettaa tielle tasoristeyksen 
liikennettä rajoittavan liikenteen ohjauslaitteen. Tasoristeyksen muutoksesta, siirtämisestä tai 
poistamisesta johtuvat tarpeelliset korvaavat kulkuyhteydet järjestetään ja niitä koskevat kor-
vausasiat käsitellään yksityistietoimituksessa, jota Väyläviraston on haettava päätöksen annet-
tuaan. 

 
 

22 § 

Vuorovaikutus 
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Yleis- ja ratasuunnitelmaa laadittaessa rataverkon haltijan on varattava kunnalle, kiinteistön 
omistajille ja muille asianosaisille sekä niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 
suunnitelma saattaa vaikuttaa, mahdollisuus osallistua suunnitelman valmisteluun, arvioida 
suunnitelman vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiassa. 

Ennen suunnitelman hyväksymistä 1 momentissa tarkoitetuille tahoille on varattava tilaisuus 
muistutuksen tekemiseen suunnitelmasta. Tässä tarkoituksessa kunnan tulee pitää yleis- ja ra-
tasuunnitelma yleisesti nähtävänä 30 päivän ajan. Muistutukset suunnitelmaa vastaan on toi-
mitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä. Kunnan tulee toimittaa lausuntonsa 
nähtävillä olleesta suunnitelmasta ja sitä vastaan tehdyistä muistutuksista sekä jätetyt muistu-
tuskirjelmät rataverkon haltijalle. Suunnitelman nähtäväksi asettamisesta sekä muistutusten 
tekemistavasta ja -ajasta on kunnan kuulutettava niin kuin kunnalliset ilmoitukset asianomai-
sessa kunnassa julkaistaan. Ilmoitus on aina julkaistava vähintään yhdessä vaikutusalueella 
yleisesti leviävässä sanomalehdessä. rataverkon haltijan on lähetettävä kirjallinen ilmoitus 
suunnitelman nähtäväksi asettamisesta sellaisille suunnitelman vaikutusalueen kiinteistön 
omistajille ja haltijoille, joiden asuinpaikka on toisessa kunnassa ja jotka on asiakirjoissa mai-
nittu tai muuten tunnettu. 

Rataverkon haltija on ilmoitettava perusteltu kannanottonsa suunnitelmaa vastaan tehdyistä 
muistutuksista. Rataverkon haltijan on ilmoitettava kannanottonsa alueen kunnille sekä niille 
muistutuksentekijöille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteen-
sa. Rataverkon haltijan perusteltu kannanotto ilmoitetaan suunnitelmaa koskevassa hyväksy-
mispäätöksessä. 

Rataverkon haltijan on pyydettävä yleis- ja ratasuunnitelmasta lausunto niiltä elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksilta, maakunnan liitoilta ja kunnilta, joiden alueelle suunnitelma si-
joittuu ja joiden alueella suunnitelman vaikutukset muutoin ilmenevät. Rataverkon haltijan on 
pyydettävä muulta viranomaiselta lausunto, jos se on päätösharkinnassa tarpeen. Rataverkon 
haltijan on esitettävä perusteltu kannanottonsa suunnitelmasta annettuihin lausuntoihin. 

Jos yleisesti nähtävillä ollutta ratasuunnitelmaa on tarpeen muuttaa ja muutoksen vaikutuk-
set arvioidaan vähäisiksi, voidaan noudattaa yksinkertaisempaa menettelyä kuin 2–4 momen-
tissa säädetään. 

Tarkemmat säännökset vuorovaikutusmenettelystä annetaan valtioneuvoston asetuksella. 
 
 

25 a §  
 

Tasoristeyksiä koskevat ratasuunnitelmat 
 

Väyläviraston lisäksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi laatia 20 §:n 
2 momentissa tarkoitetun tasoristeyksiä koskevan ratasuunnitelman ja siihen sovelletaan täl-
löin, mitä tässä luvussa säädetään rataverkon haltijasta.  

 
28 §  

Suunnitelmien hyväksyminen 

(Pykälä poistettaisiin) 
 
 

43 a §  
 

Puhevallasta ratatoimituksessa 
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Mitä tässä luvussa säädetään rataverkon haltijasta ratatoimituksen tai yksityistietoimituksen 
hakijana ja puhevallan käyttäjänä ratatoimituksessa, koskee myös toimivaltaista elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskusta rataverkkoa koskevissa asioissa.   

 
 

69 § 

Korvausten maksaminen ja korko 

(Pykälä poistettaisiin) 
 

79 §  

Rautatien lakkauttaminen muussa yhteydessä 

(Pykälä poistettaisiin) 
 

91 §  

Päätösten ilmoittaminen muistutuksen tehneille ja viranomaisille 

(Pykälä poistettaisiin) 
 

92 § 

Muutoksenhaku 

(Pykälä poistettaisiin) 
 

100 § 

Virastouudistuksen siirtymäsäännökset 

Yleis- ja ratasuunnitelmat, jotka on hyväksytty tai joiden laatiminen on aloitettu ennen tä-
män lain voimaantuloa, käsitellään ja ratkaistaan tämän lain mukaisesti. 

Ennen tämän lain voimaantuloa perustettu oikeus pitää rautatiealueelle sijoitettuja rakentei-
ta, rakennelmia ja laitteita pysyy voimassa myönnetyn luvan tai sopimuksen mukaisesti tämän 
lain voimaantullessa.  

(3–6 mom. poistettaisiin) 
 
 
 

——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 
 

————— 
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70. 

Laki 

Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan ja siihen liittyvän alueen vuokraamisesta Suo-
men tasavallalle sekä Saimaan kanavan kautta tapahtuvasta alusliikenteestä Venäjän kanssa 
tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja so-

pimuksen soveltamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

 
 

3 § 
 

Saimaan kanavan vuokrasopimuksen 18 artiklan 2 kappaleen mukaisena erityisenä toimie-
limenä toimii Saimaan kanavan komissio. Liikenne- ja viestintäministeriö nimittää komission 
viideksi vuodeksi kerrallaan. Komission puheenjohtajana toimii kanavavaltuutettu ja jäseninä 
liikenne- ja viestintäministeriön, ulkoministeriön, Rajavartiolaitoksen, Tullin [ ] ja Väyläviras-
ton edustajia. 

Komission tehtävänä on sovittaa yhteen viranomaisten kannat Saimaan kanavan vuokraso-
pimuksen täytäntöönpanoa ja alusliikenteen kehittämistä koskevissa kysymyksissä sekä toimia 
lupaviranomaisena. 
 

——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 
 

————— 
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73. 

Laki 

sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta  

 
 
 

36 § 

Ohjelmistotoimiluvan myöntäminen analogiseen radiotoimintaan 

Liikenne- ja viestintäviraston on myönnettävä 34 §:ssä tarkoitettu ohjelmistotoimilupa sitä 
hakeneelle, jos:   

1) hakija on maksanut 285 §:ssä säädetyn hakemusmaksun; 
2) hakija on vakavarainen ja sillä on ilmeinen kyky säännölliseen ohjelmistotoimiluvan mu-

kaiseen toimintaan; 
3) ei ole ilmeistä syytä epäillä, että hakija rikkoo tätä lakia tai syyllistyy rikoslain 11 luvun 

10 §:ssä tarkoitettuun kiihottamiseen kansanryhmää vastaan taikka 10 a §:ssä tarkoitettuun 
törkeään kiihottamiseen kansanryhmää vastaan;  

4) ohjelmistotoimiluvan myöntäminen ei estä taajuuksien tehokasta käyttöä.  
Liikenne- ja viestintäviraston on tarvittaessa päätöstä valmistellessaan kuultava liikenne- ja 

viestintäministeriötä ja toimittava yhteistyössä sen kanssa. 
Jos kaikille 1 momentissa säädetyt edellytykset täyttäville hakijoille ei ole osoitettavissa riit-

tävästi taajuuksia taikka ohjelmistotoimiluvan myöntämisellä voi olla huomattavia vaikutuksia 
viestintämarkkinoiden yleiseen kehitykseen, valtioneuvosto myöntää toimiluvan. Liikenne- ja 
viestintäviraston on julkaistava tieto ja samalla ilmoitettava hakijalle asian siirtämisestä toimi-
valtaiselle viranomaiselle. Toimiluvan hakija voi kahden viikon kuluessa siirrosta toimittaa 
suunnitellulla ohjelmasisällöllä täydennetyn hakemuksen valtioneuvostolle. 

Valtioneuvoston tulee ratkaista asia 25 §:n 4 momentissa säädetyssä määräajassa. 
Valtioneuvoston tulee toimilupa-alueella harjoitettava radiotoiminta kokonaisuudessaan 

huomioon ottaen pyrkiä sananvapauden edistämiseen sekä turvaamaan ohjelmistotarjonnan 
monipuolisuus ja yleisön erityisryhmien tarpeet tavalla, joka parhaiten edistää 1 §:ssä säädet-
tyjä tavoitteita. 
 
 

318 § 

Tietojen luovuttaminen viranomaisesta 

Liikenne- ja viestintäministeriöllä, Liikenne- ja viestintävirastolla, tietosuojavaltuutetulla, 
Kilpailu- ja kuluttajavirastolla sekä markkinavalvonta- ja tuoteturvallisuusviranomaisilla on 
salassapitosäännösten tai muiden tietojen luovuttamista koskevien rajoitusten estämättä oikeus 
luovuttaa laissa säädettyjen tehtäviensä hoitamisen yhteydessä saamansa tai laatimansa asia-
kirja sekä ilmaista salassa pidettävä tieto toisilleen, jos se on näille säädettyjen tehtävien hoi-
tamiseksi välttämätöntä. 

Liikenne- ja viestintävirastolla on salassapitosäännösten ja muiden tietojen luovuttamista 
koskevien rajoitusten estämättä oikeus luovuttaa laissa säädettyjen tehtäviensä hoitamisen yh-
teydessä saamansa tai laatimansa asiakirja sekä ilmaista salassa pidettävä tieto Energiaviras-
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tolle, Finanssivalvonnalle, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle sekä elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukselle, jos se on näille säädettyjen tietoturvallisuuteen liittyvien 
tehtävien hoitamiseksi välttämätöntä.  

Liikenne- ja viestintäministeriöllä ja Liikenne- ja viestintävirastolla on oikeus luovuttaa sa-
lassa pidettävä asiakirja sekä ilmaista salassa pidettävä tieto komissiolle ja toisen ETA-valtion 
valvontaviranomaiselle, jos se on viestintämarkkinoiden valvonnan kannalta välttämätöntä. 

Tässä pykälässä tarkoitettu luovuttamis- ja ilmaisuoikeus ei koske tietoja viesteistä, välitys-
tiedoista, paikkatiedoista tai luottamuksellisen radiolähetyksen sisällöstä ja olemassaolosta. 

Liikenne- ja viestintäministeriö tai Liikenne- ja viestintävirasto saa käyttää ulkomaiselta vi-
ranomaiselta saatua salassa pidettävää asiakirjaa vain siihen tarkoitukseen, jota varten se on 
annettu. 
 

344 § 

Muutoksenhaku hallinto-oikeuteen 

Liikenne- ja viestintäministeriön [ ] ja kunnan rakennusvalvontaviranomaisen päätökseen, 
Liikenne- ja viestintäviraston muuhun kuin 342 §:ssä tarkoitettuun hallintopäätökseen sekä 
Liikenne- ja viestintäviraston, sisäministeriön ja ilmoitetun laitoksen oikaisuvaatimukseen an-
tamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolain-
käyttölaissa (586/1996) säädetään, jollei jäljempänä toisin säädetä. 

Päätöksen tehnyt viranomainen tai ilmoitettu laitos voi muussa kuin 233 ja 235 §:ssä tarkoi-
tetussa päätöksessä määrätä, että päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei 
muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. 

Edellä 213 §:ssä tarkoitettua lähetysoikeuden luovuttamista koskevaa Liikenne- ja viestintä-
viraston päätöstä on 2 momentista poiketen noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei 
valitusviranomainen toisin määrää. 

Liikenne- ja viestintävirastolla on oikeus hakea valittamalla muutosta myös hallinto-
oikeuden päätökseen, jolla hallinto-oikeus on kumonnut Liikenne- ja viestintäviraston 1 mo-
mentissa tarkoitetun päätöksen tai muuttanut sitä. 
 

345 § 

Muutoksenhaku korkeimpaan hallinto-oikeuteen 

Hallinto-oikeuden päätökseen 32 §:ssä tarkoitetussa ohjelmistotoimiluvan peruuttamista 
koskevassa asiassa, 49 §:ssä tarkoitetussa radioluvan peruuttamista koskevassa asiassa, 233 
§:ssä tarkoitetussa sijoittamista koskevassa asiassa, 235 §:ssä tarkoitetussa sijoittamisoikeuden 
muuttamista tai poistamista koskevassa asiassa ja 255 §:ssä tarkoitetussa arviointilaitoksen 
nimeämisen peruuttamista koskevassa asiassa saa hakea muutosta valittamalla siten kuin hal-
lintolainkäyttölaissa säädetään. Hallinto-oikeuden muuhun päätökseen saa hakea muutosta va-
littamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen valittamalla voi hakea muutosta päätökseen, jonka: 
1) valtioneuvosto on tehnyt tämän lain nojalla; 
2) Liikenne- ja viestintävirasto on tehnyt 52–55 §:n nojalla tai joka koskee tällaisen päätök-

sen noudattamisen valvontaa; 
3) Liikenne- ja viestintävirasto on tehnyt 85 §:n nojalla; 
4) Liikenne- ja viestintävirasto on tehnyt 314 §:n nojalla EU:n verkkovierailuasetuksen val-

vonnasta; 
5) markkinaoikeus on tehnyt tämän lain nojalla lukuun ottamatta 336 ja 337 §:ssä tarkoitet-

tua päätöstä, johon haetaan muutosta siten kuin oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa anne-
tussa laissa säädetään. 
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Edellä 2 momentin 1–4 kohdassa tarkoitettua valtioneuvoston ja Liikenne- ja viestintäviras-
ton päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin 
määrää. Valitus on käsiteltävä kiireellisenä. 
 

352 § 

Siirtymäsäännökset 

Tämän lain voimaan tullessa vireillä olleen hallintoasian käsittelyyn sovelletaan lain voi-
maan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 

Tämän lain voimaan tullessa voimassaoleva verkko- tai ohjelmistotoimilupa, radiolähetti-
men lupa, radioaseman tunniste sekä pätevyys- ja kelpoisuustodistus on edelleen voimassa 
siinä mainitun määräajan. 

Eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista annettua lakia sovelletaan sen nojalla myönnettyi-
hin toimilupiin niiden voimassaolon päättymiseen asti. 

Viestintämarkkinalakiin perustuvat teleyritysten oikeudet ja velvollisuudet jäävät voimaan, 
kunnes Liikenne- ja viestintävirasto on ensimmäistä kertaa tehnyt tämän lain 52 §:n mukaisen 
päätöksen huomattavasta markkinavoimasta ja sen seurauksena asettanut teleyrityksille tämän 
lain mukaiset oikeudet ja velvollisuudet. Tarvittaessa teleyrityksen viestintämarkkinalakiin pe-
rustuvien velvollisuuksien päättyminen vahvistetaan Liikenne- ja viestintäviraston erillisellä 
päätöksellä. 

Viestintämarkkinalain 59 §:ään perustuvat teleyritysten oikeudet ja velvollisuudet jäävät 
edelleen voimaan, kunnes Liikenne- ja viestintävirasto ensimmäistä kertaa tekee tämän lain 85 
§:n mukaisen päätöksen nimeämismenettelyn käyttöönotosta. 

Viestintämarkkinalain 134 §:n 1 momentin 3 kohtaan perustuva velvollisuus siirtää verkossa 
ilman korvausta vapaasti vastaanotettavat yleisen edun mukaiset valtakunnallisen ohjelmisto-
toimiluvan nojalla lähetettävät televisio-ohjelmistot, joita ovat MTV Oy:n MTV3 ja Sanoma 
Media Finland Oy:n Nelonen, ovat voimassa siihen saakka, kunnes tämän lain 26 §:n mukai-
set toimiluvat tulevat voimaan. 

Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 15 a §:n 1 ja 2 momenttiin perustuva televisio-
toiminnan harjoittajan velvollisuus välittää väestölle vaaratiedotteita televisio-ohjelmistossa 
on voimassa siihen saakka, kunnes tämän lain 26 §:n mukaiset toimiluvat tulevat voimaan. 

Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 15 a §:n 1 ja 2 momenttiin perustuva radiotoi-
minnan harjoittajan velvollisuus välittää väestölle vaaratiedotteita radio-ohjelmistoissa on 
voimassa radiotoiminnan harjoittajalle televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 7 §:n 1 mo-
mentin nojalla annetussa ohjelmistotoimiluvassa mainitun määräajan. 

Tämän lain 229 §:n 4 momenttia ei sovelleta sopimukseen, joka on tehty ennen lain voi-
maantuloa. 

Tämän lain 288 §:n 1 momentin 1 kohtaa sovelletaan lain voimaantulon jälkeen myönnet-
tyihin toimilupiin. 

Jos muussa laissa tai sen nojalla annetussa säännöksessä taikka tällä lailla kumotun lain no-
jalla annetussa päätöksessä viitataan tällä lailla kumottuun lakiin, viittauksen on katsottava 
tarkoittavan tämän lain vastaavaa säännöstä. 

(12 mom. kumottaisiin) 
——— 

 
Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 

————— 
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74. 

Laki 

sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta annetun lain muuttamisesta 

 
 
 

22 § 

Valvontaviranomaiset 

Tämän lain noudattamista valvoo Liikenne- ja viestintävirasto. 
Liikenne- ja viestintäministeriö valvoo nimeämiään ilmoitettuja laitoksia. 
(3 mom. kumottaisiin) 

 
24 § 

Muutoksenhaku 

Rekisteröinnin peruuttamista, yhteentoimivuuden osatekijöiden puutteellisuuksien korjaa-
mista ja nimeämisen peruuttamista koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hal-
linto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 

Ilmoitetun laitoksen tekemään päätökseen saa vaatia oikaisua ilmoitetulta laitokselta ja lii-
kenne- ja viestintäministeriön sekä Liikenne- ja viestintäviraston muuhun kuin rekisteröinnin 
peruuttamista, yhteentoimivuuden osatekijöiden puutteellisuuksien korjaamista ja nimeämisen 
peruuttamista koskevaan päätökseen päätöksen tehneeltä viranomaiselta siten kuin hallinto-
laissa säädetään. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla 
hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. 

Hallinto-oikeuden päätökseen rekisteröinnin peruuttamista, yhteentoimivuuden osatekijöi-
den puutteellisuuksien korjaamista ja nimeämisen peruuttamista koskevassa asiassa saa hakea 
muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. 

Hallinto-oikeuden muuhun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein 
hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 

Liikenne- ja viestintäministeriön ja Liikenne- ja viestintäviraston tämän lain nojalla tekemää 
päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toi-
sin määrää. 

Uhkasakon asettamista ja maksettavaksi tuomitsemista sekä teettämis- tai keskeyttämisuhan 
asettamista ja täytäntöön pantavaksi määräämistä koskevaan päätökseen saa kuitenkin hakea 
muutosta siten kuin uhkasakkolaissa säädetään. 
 

——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 
 

————— 
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75. 

Laki 

tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta 

 
7 § 

Tietojen luovuttaminen tietojärjestelmästä 

Väylävirasto voi luovuttaa tietojärjestelmästä tietoja sellaisenaan käytettäväksi ja palvelujen 
tuottamiseksi kirjallisena poimintana taikka rajapinnan kautta tai muutoin sähköisesti. 

 
——— 

 
Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 

 
————— 
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77. 

Laki 

vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta 

 
 

12 § 

Kuljetus ja tilapäinen säilytys kuljetusketjussa 

Ratapihan, satama-alueen, lentopaikan ja muun terminaalin suunnittelussa ja toiminnassa tu-
lee ottaa huomioon vaarallisten aineiden kuljetuksen ja tilapäisen säilytyksen aiheuttamat vaa-
rat ihmisille, ympäristölle ja omaisuudelle. Ratapihalla, satama-alueella, lentopaikalla ja 
muussa terminaalissa saa kuljettaa ja tilapäisesti säilyttää vain sellaisia määriä vaarallisia ai-
neita, ettei aineista aiheudu erityistä vaaraa. Näissä paikoissa myös vaarallisille aineille tarkoi-
tettujen alueiden ja niiden varustelun tulee olla sellaiset, ettei aineista niitä kuljetettaessa tai ti-
lapäisesti säilytettäessä aiheudu erityistä vaaraa.  

Satamanpitäjällä ja lastinkäsittelypalveluja satamassa suorittavalla tulee olla ajan tasalla 
oleva turvallisuusselvitys, jos sataman kautta kuljetetaan tai siellä tilapäisesti säilytetään mer-
kittäviä määriä vaarallisia aineita. Sataman turvallisuusselvityksen hyväksyy Liikenne- ja 
viestintävirasto. Se voi rajoittaa satamassa tilapäisesti säilytettävien vaarallisten aineiden mää-
riä ja määrätä tilapäiselle säilytykselle muita turvallisuuden kannalta tarpeellisia rajoituksia.  

Rautatieyrityksellä on oltava ajan tasalla oleva turvallisuusselvitys Liikenne- ja viestintävi-
rasto nimeämälle ratapihalle, jonka kautta kuljetetaan merkittäviä määriä vaarallisia aineita. 
Väylävirasto kokoaa ja täydentää turvallisuusselvityksen koko ratapihalle ja huolehtii siitä, et-
tä turvallisuusselvityksessä kuvatut toiminnot muodostavat turvallisuuden kannalta toimivan 
kokonaisuuden. Koko ratapihan turvallisuusselvityksen hyväksyy Liikenne- ja viestintäviras-
to.  

Turvallisuusselvityksessä on selostettava toteutettavat toimenpiteet ja menettelyt, joiden 
avulla varmistetaan vaarallisten aineiden turvallinen kuljetus ja tilapäinen säilytys, sekä sisäi-
nen pelastussuunnitelma. Sisäisen pelastussuunnitelman tulee sisältää suunnitelma onnetto-
muuksissa toteutettavista toimenpiteistä. Turvallisuusselvityksen tulee olla pelastusviran-
omaisten, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä valvontaviranomaisten saatavissa.  

Vaarallisista aineista ja niiden tilapäisestä säilytyksestä, onnettomuuksien torjunnasta ja kul-
jetuksesta ratapihalla, satama-alueella, lentopaikalla ja muussa terminaalissa sekä turvallisuus-
selvityksestä voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. Liikenne- ja 
viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä näiden asioiden käytännön toteutuksesta sekä 
kuljetusyksiköiden erottelusta, ainekohtaisista menettelyistä ja muista teknisistä yksityiskoh-
dista. 
 

——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 
 

————— 
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79. 

Laki 

vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muut-
tamisesta 

 
 
 

16 § 

Tunnistuspalvelun tarjoajan velvollisuus ilmoittaa toimintaan ja tietojen suojaamiseen kohdis-
tuvista uhkista tai häiriöistä 

Tunnistuspalvelun tarjoajan on salassapitosäännösten estämättä ilmoitettava ilman aiheeton-
ta viivästystä tunnistuspalveluunsa luottaville osapuolille, tunnistusvälineiden haltijoille, muil-
le luottamusverkostossa toimiville sopimuspuolilleen sekä Liikenne- ja viestintävirastolle pal-
velun toimivuuteen, tietoturvaan tai sähköisen henkilöllisyyden käyttöön kohdistuvista merkit-
tävistä uhkista tai häiriöistä. Liikenne- ja viestintävirasto voi teknisesti välittää tietoja luotta-
musverkostossa osapuolten välillä ilmoittajan lukuun sen estämättä, mitä viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään. 

(2 mom. kumottaisiin) 
Edellä 1 momentissa tarkoitetussa ilmoituksessa on kerrottava niistä toimista, joita eri ta-

hoilla on käytettävissään uhkien tai häiriöiden torjumiseksi sekä näistä toimenpiteistä aiheutu-
vista arvioiduista kustannuksista. 

Tunnistuspalvelun tarjoaja saa käyttää tämän pykälän nojalla saatuja toista tunnistuspalvelun 
tarjoajaa koskevia tietoja vain tässä pykälässä tarkoitettuihin uhkiin tai häiriöihin varautumi-
seen sekä häiriötilanteiden selvittämiseen. Tietoja saavat tunnistuspalvelun tarjoajan palveluk-
sessa käsitellä ainoastaan ne, jotka tarvitsevat tietoja välttämättä työssään. Tietoja on muu-
toinkin käsiteltävä siten, ettei toisen tunnistuspalvelun tarjoajan liikesalaisuuksia vaaranneta. 

Tunnistuspalvelun tarjoaja, joka aiheuttaa 4 momentin vastaisella menettelyllä vahinkoa toi-
selle tunnistuspalvelun tarjoajalle, on velvollinen korvaamaan menettelystään aiheutuvan va-
hingon. 
 
 

46 § 

Tarkastusoikeus 

Liikenne- ja viestintävirastolla on oikeus tehdä tunnistuspalvelun tarjoajaa ja sen tarjoamaa 
palvelua, 28 §:ssä tarkoitettua arviointielintä, 36 §:ssä tarkoitettua hyväksytyn sähköisen alle-
kirjoituksen ja sähköisen leiman luontivälineen sertifiointilaitosta ja niiden toimintaa, hyväk-
syttyjä varmenteita tarjoavaa varmentajaa sekä luottamuspalvelun tarjoajan ja niiden palvelua 
koskeva tarkastus. Tarkastus voidaan tehdä tässä laissa tai sähköistä tunnistamista ja luotta-
muspalveluista annetussa EU:n asetuksessa taikka niiden nojalla annetuissa säännöksissä, 
määräyksissä ja päätöksissä asetettujen velvoitteiden valvomiseksi. Tarkastuksesta säädetään 
hallintolain 39 §:ssä. 

Liikenne- ja viestintävirasto määrää tarkastajan toimittamaan 1 momentissa tarkoitetun tar-
kastuksen. Tarkastusta toimittavalla henkilöllä on oikeus tutkia sellaiset tunnistuspalvelun tar-
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joajan, hyväksyttyjä varmenteita tarjoavan varmentajan ja luottamuspalvelun tarjoajan tai nii-
den apunaan käyttämien henkilöiden laitteet ja ohjelmistot, joilla voi olla merkitystä tämän 
lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten noudattamisen valvonnassa. 

Tunnistuspalvelun tarjoajien, hyväksyttyjä varmenteita tarjoavien varmentajien ja luotta-
muspalvelun tarjoajien tai niiden apunaan käyttämien henkilöiden on tarkastusta varten pääs-
tettävä 2 momentissa tarkoitettu tarkastaja muihin kuin pysyväisluonteiseen asumiseen tarkoi-
tettuihin tiloihin. 

(4 mom. kumottaisiin) 
 
 

49 § 

Muutoksenhaku viranomaisen päätökseen 

Liikenne- ja viestintäviraston päätökseen, joka koskee 47 §:ssä tarkoitettua Liikenne- ja 
viestintävirastolle maksettavaa maksua, saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolain 7 a luvussa 
säädetään. 

Oikaisuvaatimuksesta annettuun Liikenne- ja viestintäviraston päätökseen sekä Liikenne- ja 
viestintäviraston muuhun kuin 1 momentissa tarkoitettuun päätökseen saa hakea muutosta va-
littamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 

Hallinto-oikeuden päätökseen vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen hyväksymisen ja 
sertifiointilaitoksen nimeämisen peruuttamista koskevassa asiassa saa hakea muutosta valitta-
malla siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Hallinto-oikeuden muuhun päätökseen saa 
hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 

Liikenne- ja viestintävirasto voi päätöksessään määrätä, että päätöstä on noudatettava ennen 
kuin se on saanut lainvoiman. Valitusviranomainen voi kuitenkin kieltää päätöksen täytän-
töönpanon, kunnes valitus on ratkaistu.  

Muutoksenhausta tietosuojavaltuutetun päätökseen säädetään tietosuojalaissa ( / ) [ ]. 
 

49 a § 

Muutoksenhaku vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen ja sertifiointilaitoksen päätökseen 

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen ja sertifiointilaitoksen tämän lain nojalla teke-
mään päätökseen saa vaatia oikaisua Liikenne- ja viestintävirastolta siten kuin hallintolain 7 a 
luvussa säädetään. 

Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen saa ha-
kea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen ja sertifiointilaitoksen päätöstä on muutoksen-
hausta huolimatta noudatettava, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. 
 

——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 
 

————— 
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82. 

Laki 

verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä annetun lain muuttamisesta 

 
 

14 § 

Valitus 

Liikenne- ja viestintäviraston oikaisuvaatimukseen antamaan ja muuhun päätökseen saa ha-
kea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) 
säädetään. 

Liikenne- ja viestintävirastolla on oikeus hakea valittamalla muutosta hallinto-oikeuden pää-
tökseen, jolla hallinto-oikeus on kumonnut Liikenne- ja viestintäviraston 1 momentissa tarkoi-
tetun päätöksen tai muuttanut sitä. 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-
oikeus myöntää valitusluvan. 
 

——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 
 

————— 
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84. 

Laki 

vesikulkuneuvojen rekisteröinnistä annetun lain muuttamisesta 

 
 

42 § 

Muutoksenhaku 

Liikenne- ja viestintäviraston tämän lain nojalla tekemään päätökseen saa vaatia oikaisua 
Liikenne- ja viestintävirastolta siten kuin hallintolaissa säädetään. 

Liikenne- ja viestintäviraston oikaisuvaatimuksen johdosta tekemään päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sääde-
tään. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-
oikeus myöntää valitusluvan. 

(3 mom. kumottaisiin) 
 

——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 
 

————— 
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85. 

Laki 

vesiliikennelain muuttamisesta 

 
 

15 § 

Alueelliset kiellot ja rajoitukset 

Vesikulkuneuvolla liikkuminen voidaan kieltää määräajaksi tai toistaiseksi määrätyllä vesi-
alueella tai rajoittaa sitä, jos kielto tai rajoitus harkitaan tarpeelliseksi liikenteen, ympäristön, 
kalastuksen tai muun elinkeinon suojaamiseksi taikka yleisen luonnon virkistyskäytön tai 
muun yleisen edun vuoksi. 

Yleisiä kulkuväyliä koskevista kielloista ja rajoituksista päättää Liikenne- ja viestintävirasto 
ja muita vesialueita koskevista kielloista ja rajoituksista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kus. 

Kielto tai rajoitus ei nopeusrajoitusta lukuun ottamatta koske työnteon tai asunnon sijainnin 
vuoksi tarpeellista vesikulkuneuvon käyttöä taikka vaikeasti liikuntavammaisen henkilön ve-
sikulkuneuvon käyttöä, ellei päätöksessä erityisen painavasta syystä toisin määrätä. Virka-, 
sairaankuljetus- ja pelastustoimen suorittamiseksi sekä muusta vastaavasta syystä välttämätön 
vesikulkuneuvolla liikkuminen on sallittu kiellosta tai rajoituksesta huolimatta. Sama koskee 
Puolustusvoimien toimintaa. 
 

16 § 

Vesikulkuneuvotyyppiä koskevat kiellot ja rajoitukset 

Jos tietyn moottorikäyttöisen vesikulkuneuvotyypin käyttämisestä aiheutuu erityisen huo-
mattavaa haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle tai muulle elinkeinolle, ylei-
selle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus tai, jos kysymys on kauppamerenkulkuun käytettävästä vesikulkuneuvosta, Liikenne- 
ja viestintävirasto voi aluekohtaisesti kieltää vesikulkuneuvotyypin käytön tai rajoittaa sitä. 
 

17 § 

Kielto- ja rajoitusasioiden käsittely 

Esityksen 15 ja 16 §:ssä tarkoitetun kiellon tai rajoituksen määräämiseksi voi tehdä kunta tai 
kunnan jäsen [ ] taikka sellainen viranomainen, yhteisö tai vesialueen omistaja, jota asia kos-
kee. Kiellon tai rajoituksen määräämisen voi panna vireille myös Väylävirasto, Liikenne- ja 
viestintävirasto ja toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 

Ennen kiellon tai rajoituksen määräämistä Liikenne- ja viestintäviraston tai toimivaltaisen 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on kuultava kuntaa, jonka aluetta kielto tai rajoi-
tus koskee, sekä varattava niille viranomaisille, yhteisöille ja vesialueen omistajille sekä muil-
le, joita asia koskee, tilaisuus tulla kuulluksi. 
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Jos kielto tai rajoitus määrätään kunnan esityksestä, se on määrättävä esityksen mukaisesti, 
jollei esityksestä poikkeaminen ole tarpeen kansalaisten tasapuolisen kohtelun tai alueellisen 
yhtenäisyyden vuoksi taikka muusta erityisestä syystä. 
 

18 § 

Kiellon ja rajoituksen voimaantulo 

Toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tai Liikenne- ja viestintävirasto voi 
määrätä, että sen antama kielto- tai rajoituspäätös tulee voimaan muutoksenhausta huolimatta 
päätöksessä määrätyllä tavalla sen jälkeen, kun päätöksestä on tiedotettu. Muutoksenhakuvi-
ranomainen voi kuitenkin kieltää päätöksen täytäntöönpanon. 
 
 

22 § 

Muutoksenhaku 

Tässä laissa tarkoitettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen si-
ten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitus, joka koskee elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskuksen tämän lain 15 §:n 2 momentin, 16 §:n tai 21 §:n 3 momentin taikka 
Liikenne- ja viestintäviraston 15 §:n 2 momentin tai 16 §:n 16 §:n nojalla antamaa päätöstä 
käsitellään siinä hallinto-oikeudessa, jonka tuomiopiirissä pääosa päätöksen kohteena olevasta 
vesialueesta sijaitsee. Muutoin toimivaltainen hallinto-oikeus määräytyy sen mukaan, minkä 
hallinto-oikeuden tuomiopiirissä valituksen kohteena olevan päätöksen tehneen viranomaisen 
toimipaikka sijaitsee. 

Hallinto-oikeuden päätökseen 15, 16 ja 20 §:ssä tarkoitetun kiellon tai rajoituksen määrää-
mistä tai muuttamista koskevassa asiassa saa hakea muutosta valittamalla siten kuin hallinto-
lainkäyttölaissa säädetään. Hallinto-oikeuden muuhun päätökseen saa hakea muutosta valitta-
malla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 
 

23 § 

Valvonta 

Tämän lain noudattamisen yleinen valvonta kuuluu Liikenne- ja viestintävirastolle. Ympä-
ristöhaittojen ehkäisemisen ja torjumisen osalta lain noudattamisen yleinen valvonta kuuluu 
toimivaltaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Vesikulkuneuvojen käyttämistä 
vesialueella valvovat Liikenne- ja viestintävirasto, poliisi, Rajavartiolaitos ja Tulli. 
 
 

——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 
 

————— 
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87. 

Laki 

yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttami-
sesta 

 
15 § 

Moottoritehon mittaaminen 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, rajavartiolaitos tai Liikenne- ja viestintävirasto voi 
määrätä, että kalastusaluksen moottoriteho on mitattava, jos kalastuslisenssissä ja moottorin 
valmistajan antamassa moottoritehotodistuksessa mainittu enimmäisteho eivät vastaa toisiaan 
tai jos on perusteltua syytä olettaa, että kalastusaluksen moottoriteho ylittää kalastuslisenssissä 
mainitun moottoritehon. 

Edellä tarkoitettu valvontaviranomainen voi asettaa määräajan, jonka kuluessa moottoriteho 
tulee mitata ja sitä koskeva todistus toimittaa määräyksen antaneelle valvontaviranomaiselle. 
Jos valvontaviranomainen ei ole saanut asettamassaan määräajassa hyväksyttävää todistusta 
moottoritehosta, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi valvontaviranomaisen pyynnöstä 
peruuttaa kalastusaluksen kalastuslisenssin toistaiseksi, kuitenkin enintään siihen saakka, kun-
nes viranomaiselle toimitetaan asianmukainen moottoritehotodistus. 

Moottoritehon mittauksesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto. Liikenne- ja viestintävirasto 
voi valtuuttaa 8 §:ssä tarkoitetun luokituslaitoksen tai muun toiminnanharjoittajan suoritta-
maan moottoritehon mittaamisen. 
 
 

69 § 

Tietojen luovuttaminen rekistereistä 

Tässä laissa tarkoitetuista rekistereistä tiedot voidaan luovuttaa rekisterin otteella tai raja-
pinnan kautta taikka muutoin sähköisesti. Tietojen luovutuksesta päättää rekisteriä pitävä vi-
ranomainen. Ennen tietojen luovuttamista tietoja luovuttavan on varmistuttava siitä, että tieto-
jen suojauksesta huolehditaan asianmukaisesti. 

Salassapitosäännösten estämättä käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja voidaan luo-
vuttaa: 

1) Tullille laissa säädettyjä valvontatehtäviä, rikosten ehkäisyä, esitutkintaa sekä verotusta ja 
sen valvontaa varten; 

2) poliisille kalastuksen valvontaa, rajaturvallisuuden ylläpitämistä, meriliikenteen valvon-
taa, rikosten ehkäisyä, esitutkintaa ja öljypäästöjen tutkintaa sekä pelastustoimintaa varten; 

3) Liikenne- ja viestintävirastolle merenkulun ohjausta, meriturvallisuuden valvontaa ja lii-
kenneasioiden rekisterin ylläpitoa varten; 

4) ulosottoviranomaisille niille kuuluvien täytäntöönpanotehtävien hoitamista varten; 
5) elintarvikevalvontaviranomaisille elintarvikkeita koskevan lainsäädännön noudattamisen 

valvontaa varten; 
6) Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle yhteisen kalastuspolitiikan noudattamisen valvon-

taan ja seuraamusten määräämiseen sekä niiden suomalaisten alusten rekisteröintiä varten, 
joiden kotipaikka on Ahvenanmaan maakunnassa; 
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7) Euroopan komissiolle, Euroopan kalastuksenvalvontavirastolle ja Euroopan unionin jä-
senvaltioille yhteisen kalastuspolitiikan noudattamisen valvontaa ja seuraamusten määräämis-
tä varten; 

8) kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annetun lain (998/2012) 10 §:ssä tarkoitetulle ka-
lastusvakuutuslaitokselle vakuutustuen maksamista koskevaa päätöksentekoa varten; 

9) kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annetun lain 19 §:ssä tarkoitetulle elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukselle vakuutustuen takaisinperintää varten. 
 

71 § 

Muutoksenhaku 

Tämän lain 8 ja 15 §:ssä tarkoitetun luokituslaitoksen tai toiminnanharjoittajan moottorite-
hon varmentamista ja moottoritehon mittaamista koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua 
Liikenne- ja viestintävirastolta siten kuin hallintolaissa säädetään. 

Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen ja muihin kuin 1 momentissa tarkoitettuihin 
tämän lain mukaisiin päätöksiin haetaan muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään, jollei muualla laissa toisin säädetä. 

Maaseutuvirastolla on oikeus hakea muutosta hallinto-oikeuden päätökseen, jolla sen tämän 
lain nojalla antama päätös on kumottu tai sitä on muutettu. 
 

——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 
 

————— 
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88.  

 

Laki 

ympäristönsuojelulain muuttamisesta 

 
24 § 

Muut valvontaviranomaiset 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto valvoo 216 §:n 2 momentin nojalla annetun orgaanisia liu-
ottimia sisältäviä tuotteita koskevan valtioneuvoston asetuksen noudattamista yhdessä 23 §:n 
1 momentissa tarkoitettujen yleisten valvontaviranomaisten kanssa.  

Kuluttajaturvallisuuslaissa tarkoitetut valvontaviranomaiset ja työsuojeluviranomainen val-
vovat toimialallaan 217 §:n 2 momentin nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen noudatta-
mista. Kunnan terveydensuojeluviranomaiset, kuluttajaturvallisuuslaissa tarkoitetut valvonta-
viranomaiset ja elintarvikevalvontaviranomaiset valvovat toimialallaan 17 luvun säännösten 
nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen noudattamista.  

Liikenne- ja viestintävirasto toimii liikkuviin työkoneisiin tarkoitettujen polttomoottoreiden 
kaasu- ja hiukkaspäästöjen raja-arvoihin ja tyyppihyväksyntään liittyvistä vaatimuksista, ase-
tusten (EU) N:o 1024/2012 ja (EU) N:o 167/2013 muuttamisesta ja direktiivin 97/68/EY 
muuttamisesta ja kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EU) 2016/1628, jäljempänä työkonemoottoreiden tyyppihyväksyntäasetus, tarkoitettuna 
markkinavalvontaviranomaisena.  

Tulli ja rajavartiolaitos valvovat tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudatta-
mista toimialallaan. 
 
 

152 § 

Meluselvitysten ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmien laatimismenettely  

Meluselvityksen ja meluntorjunnan toimintasuunnitelman laatii maanteistä ja rautateistä 
Väylävirasto, lentoasemista lentoaseman pitäjä ja muista liikennealueista liikennealueen pitäjä 
sekä väestökeskittymistä muiden kuin edellä mainittujen kohteiden osalta asianomainen kunta. 
Väylävirasto ja lentoaseman pitäjä toimittavat laatimansa meluselvityksen ja toimintasuunni-
telman asianomaiselle kunnalle, jonka on otettava ne huomioon laatiessaan väestökeskittymän 
meluselvitystä ja toimintasuunnitelmaa. 

Meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa laadittaessa suunnitelmaluonnoksesta on pyydettävä 
lausunto vaikutusalueen kunnilta [ ] ja valtion valvontaviranomaisilta, Liikenne- ja viestintävi-
rastolta, lentoaseman pitäjältä sekä valtioneuvoston asetuksella säädettäviltä muilta tahoilta. 
Kaikille muille on varattava riittävän ajoissa tilaisuus tutustua suunnitelmaluonnokseen sekä 
esittää siitä mielipiteensä. Mahdollisuus varataan tiedottamalla asiasta paikkakunnalla yleisesti 
leviävässä sanomalehdessä ja yleisessä tietoverkossa. Mielipiteiden esittämiselle on varattava 
aikaa vähintään 30 päivää.  

Valmiista suunnitelmasta perusteluineen sekä siitä, miten lausunnot ja mielipiteet on otettu 
huomioon, on tiedotettava noudattaen 2 momenttia.  
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Meluselvitys ja meluntorjunnan toimintasuunnitelma on tarkistettava vähintään viiden vuo-
den välein niiden laatimisesta, jolloin toimintasuunnitelma ja tarvittaessa myös meluselvitys 
uusitaan. Toimintasuunnitelmaa on tarkistettava tarvittaessa muulloinkin, jos alueella ilmenee 
melutilanteeseen oleellisesti vaikuttava uusi tekijä. Toimintasuunnitelmia tarkistettaessa on 
noudatettava, mitä 2 ja 3 momentissa säädetään lausuntojen pyytämisestä ja mielipiteiden esit-
tämisestä.  

Valtioneuvoston asetuksella säädetään siitä, mihin mennessä meluselvitys ja toimintasuunni-
telma on viimeistään tehtävä. 
 
 

——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 
 

————— 
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89.  

 

Laki 

tieliikennelain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tieliikennelain (267/1981) 28 c, 49, 50, 87, 87 b, 87 c, 97, 97 a ja 106 a §, sellai-

sina kuin ne ovat 28 c § laissa 75/2015, 49 § osaksi laeissa 523/2009, 1291/2009, 624/2010 ja 
508/2017, 50 § osaksi laeissa 1010/2002 ja 1291/2009, 87 ja 87 b § laissa 1043/2014, 87 c § 
laissa 508/2017, 97 ja 106 a § laissa 1291/2009 sekä 97 a § laissa 242/2017, seuraavasti: 

 
28 c §  

Vammaisen pysäköintiluvan myöntäminen 

Pysäköintilupa voidaan myöntää sellaiselle vaikeasti vammaiselle tai sellaisen vaikeasti 
vammaisen henkilön kuljettamista varten, jolla on näkövamma tai jonka vammasta aiheutuu 
haittaa liikuntakyvylle. Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä edellytyk-
senä olevan vamman vaikeusasteesta ja siitä aiheutuvasta haitasta. 

Vammaisen pysäköintiluvan myöntää Liikenne- ja viestintävirasto. Hakemukseen on liitet-
tävä lääkärinlausunto 1 momentissa tarkoitettujen edellytysten täyttymisestä ja lausunnon 
voimassaoloajasta. Lupa myönnetään lääkärinlausunnon voimassaoloajaksi, kuitenkin enin-
tään 10 vuodeksi. Lupaviranomainen voi peruuttaa pysäköintiluvan luvanhaltijan hakemukses-
ta. 

Liikenne- ja viestintävirasto voi hankkia myöntämiseen liittyvien tehtävien hoitamisessa 
tarvittavia palveluja Suomessa toimivilta yksityisiltä tai julkisilta palvelun tuottajilta. Palvelu-
tehtävä voi sisältää hakemusten vastaanottamisen, niiden vireilläolon ja käsittelyn edellyttämät 
tehtävät sekä pysäköintiluvan luovuttamisen, jollei sitä postiteta hakijalle. Palvelutehtävän 
hoitamiseen sovelletaan mitä ajokorttilaissa (386/2011) säädetään ajokortin, ajokorttiluvan ja 
eräiden muiden lupien myöntämiseen liittyvien tehtävien hoitamisesta palvelutehtävänä, pal-
velun tuottajan luotettavuudesta, palvelutehtävää koskevasta sopimuksesta sekä hakemusasian 
vireille saattamisesta ja lääkärinlausunnon toimittamisesta. 

 
49 §  

Liikenteen ohjaajat 

Liikenteen ohjaajana toimii poliisimies. Tiellä suoritettavien puolustusvoimien harjoitusten 
aikana liikennettä ohjaa sotilaspoliisi tai tähän tehtävään määrätty sotilashenkilö. Rajavartio-
miehen osallistumisesta liikenteen ohjaukseen säädetään rajavartiolaissa (578/2005). 

Poliisi voi oikeuttaa työsuojelutarkastajan ohjaamaan liikennettä poliisin ja työsuojeluviran-
omaisten yhdessä tiellä suorittamassa moottoriajoneuvon kuljettajan ajo- ja lepoaikojen val-
vonnassa. 

Liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden varmistamiseksi liikenteen ohjaajina toimivat myös 
henkilöt, jotka: 

 



   
  

 

 122  

 

 

 

1) Liikenne- ja viestintävirasto määrää ohjaamaan liikennettä tien ja rautatien tasoristeykses-
sä;  

2) kunnallinen viranomainen määrää ohjaamaan liikennettä paikassa, jossa raitiovaunulii-
kenteestä voi aiheutua vaaraa tai haittaa muulle tieliikenteelle; 

3) liikenteen ohjauksesta vastaava viranomainen määrää ohjaamaan liikennettä tiellä tai sen 
läheisyydessä tehtävän työn tai tutkimuksen vuoksi; 

4) Liikenne- ja viestintävirasto tai poliisi määrää ohjaamaan liikennettä erikoiskuljetuksessa;  
5) poliisi määrää ohjaamaan liikennettä laajan ja pitkäkestoisen liikenneruuhkan vuoksi; 
6) poliisi määrää tilapäisesti ohjaamaan liikennettä urheilukilpailujen, kansanjuhlien, näytte-

lyiden tai muiden vastaavien syiden vuoksi; 
7) poliisi määrää ohjaamaan liikennettä lauttapaikalla, pysäköintialueella tai -laitoksessa; 
8) poliisi määrää ohjaamaan liikennettä onnettomuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi; 
9) pelastusviranomainen tai muu pelastustoiminnan johtaja määrää ohjaamaan liikennettä, 

kun tehtävä liittyy pelastuslain (379/2011) mukaiseen avustamiseen pelastustoiminnassa. 
Viranomainen voi määrätä liikenteen ohjaajan tiettyä tehtävää varten taikka määräajaksi. 

Liikenteen ohjaajana toimivan henkilön on oltava täysi-ikäinen, hänen on annettava suostu-
muksensa tehtävään ja hänellä on oltava tehtävän edellyttämä asiantuntemus. 

Liikenteen ohjaajaksi 3 momentin 1–5 kohdan perusteella määrätyltä henkilöltä edellytetään 
tehtävään määräävän viranomaisen hyväksymää liikenteen ohjaajan koulutusta. 

Liikenteen ohjaajalla on oltava selvästi erottuva vaatetus, joka vastaa standardin SFS-EN 
471 tai SFS-EN ISO 20471 vaatimuksia. Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarkemmat mää-
räykset erikoiskuljetuksen liikenteen ohjaajan vaatetuksen näkyvyysvaatimuksista.  

Liikenteen ohjaajaksi määrättyyn henkilöön sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta 
koskevia säännöksiä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa 
(412/1974). 

 
50 §  

Liikenteen ohjauslaitteet 

Liikennemerkeillä, liikennevaloilla ja muilla liikenteen ohjauslaitteilla osoitettavista käs-
kyistä ja kielloista ja niiden muusta merkityksestä sekä eri kielten käyttämisestä liikennemer-
keissä ja muissa liikenteen ohjauslaitteissa säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella annetaan tarpeelliset säännökset liikennemer-
keistä ja muista liikenteen ohjauslaitteista sekä niiden käytöstä. Liikenne- ja viestintäministe-
riö voi kokeilutarkoituksessa vahvistaa käytettäviksi valtioneuvoston asetuksesta tai liikenne- 
ja viestintäministeriön asetuksesta poikkeavia liikenteen ohjauslaitteita. 

Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarkempia määräyksiä liikenteen ohjauslaitteiden väreistä, 
rakenteesta ja mitoituksesta ja se voi myöntää poikkeuksia näistä määräyksistä.  

 
87 §  

 

Ajoneuvon mitat, massat ja kuormaaminen 

Ajoneuvo on kuormattava siten, ettei kuorma voi vaarantaa henkilöitä, vahingoittaa omai-
suutta, laahata maata, pudota tielle, pölytä häiritsevästi tai aiheuttaa muuta siihen verrattavaa 
haittaa taikka synnyttää tarpeetonta melua. 

Ajoneuvossa tai ajoneuvoyhdistelmässä ei saa kuljettaa useampaa henkilöä kuin ajoneuvon 
sallittu henkilökuorma on, ellei erikseen toisin säädetä. 

Ajoneuvo tai ajoneuvoyhdistelmä ei saa mitoiltaan eikä massaltaan olla suurempi eikä siinä 
saa kuljettaa suurempaa tai painavampaa kuormaa kuin tiellä yleisesti sallittuja mittoja ja mas-
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soja koskevissa säännöksissä säädetään tai niiden nojalla myönnetyssä poikkeusluvassa salli-
taan. 

Ajoneuvolle ja ajoneuvoyhdistelmälle tiellä yleisesti sallituista mitoista ja massoista, ylei-
sesti sallituista mitoista poikkeamisen merkitsemisestä, hinattavan ajoneuvon kytkennän eh-
doista, ajoneuvon kuormaamisesta, kuorman varmistamisesta, hinaamisesta sekä näistä myön-
nettävistä poikkeuksista säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

Liikenne- ja viestintävirasto voi myöntää poikkeuksen muualla kuin Euroopan talousaluee-
seen kuuluvassa valtiossa rekisteröidyn tai käyttöön otetun ajoneuvon mitoista ja massoista 
annetuista säännöksistä. Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella säädetään Liikenne- ja 
viestintäviraston myöntämien poikkeusten voimassaoloajasta ja tarvittaessa muista ehdoista, 
vastavuoroisuuden noudattamisesta poikkeuksia myönnettäessä sekä muista poikkeusten 
myöntämisen edellytyksistä. 

Säännösten tai määräysten vastaisesti kuormatun ajoneuvon saa kuljettaa liikenteen valvojan 
sopivaksi katsomaan paikkaan ylikuorman purkamiseksi tai virheellisen kuormauksen korjaa-
miseksi. 

Eläinten kuljettamisesta moottorikäyttöisellä ja hinattavalla ajoneuvolla on lisäksi voimassa, 
mitä siitä erikseen säädetään. 

 
87 b §  

Erikoiskuljetuksen suorittaminen 

Edellä 87 §:stä poiketen erikoiskuljetuksen saa suorittaa edellyttäen, että riittävässä määrin 
ehkäistään kuljetuksesta aiheutuva vaara ja haitta. Erikoiskuljetuksen yhteydessä on tarvittaes-
sa käytettävä varoitusajoneuvoja ja liikenteen ohjaajia. 

Erikoiskuljetuksessa kuorma on kuormattava sellaiseen ajoneuvoon tai ajoneuvoyhdistel-
mään, jolla kuljetettaessa ei tarpeettomasti ylitetä tiellä yleisesti sallittuja mittoja eikä massoja. 
Ensisijaisesti on vältettävä sallitun leveyden ylittämistä ja toissijaisesti korkeuden ylittämistä. 

Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarvittaessa tarkemmat määräykset: 
1) erikoiskuljetuksessa sallituista ajoneuvoista ja ajoneuvoyhdistelmistä sekä erikoiskulje-

tuksessa sallittavista kuormista; 
2) erikoiskuljetusyhdistelmissä käytettävien ajoneuvojen kytkentävaatimuksista; 
3) erikoiskuljetuksessa sallituista mitoista ja massoista sekä erikoiskuljetuksena kuljetetta-

van kuorman kuormaamisesta; 
4) erikoiskuljetuksena kuljetettavan kuorman merkitsemisestä; 
5) muun kuin jakamattoman kuorman kuljettamisesta erikoiskuljetuksessa; 
6) erikoiskuljetuksessa noudatettavista nopeusrajoituksista; 
7) varoitusajoneuvojen ja liikenteen ohjaajien käyttämisestä erikoiskuljetuksessa, peräkkäis-

ten erikoiskuljetusten kuljettamisesta ryhmänä sekä ehdoista erikoiskuljetuksesta aiheutuvan 
vaaran tai haitan ehkäisemiseksi sekä muista turvallisuusvaatimuksista. 

Erikoiskuljetukseen käytettävää ajoneuvoa koskevista teknisistä vaatimuksista sekä ajoneu-
von varusteista ja hyväksymisestä säädetään ajoneuvolaissa ja sen nojalla. 

 

87 c §  

Erikoiskuljetuslupa 

Erikoiskuljetukseen on oltava erikoiskuljetuslupa, jos kuljetus ylittää tiellä yleisesti sallitun 
massan tai merkittävästi tiellä yleisesti sallitun mitan. Erikoiskuljetuslupa edellytetään kuiten-
kin myös tiellä yleisesti sallitun mitan ylittävään kuljetukseen, jos erikoiskuljetukseen käyte-
tään muussa kuin ETA-valtiossa rekisteröityä tai käyttöön otettua ajoneuvoa. Lisäksi erikois-
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kuljetuslupa vaaditaan, jos liikenneturvallisuus on erityisesti varmistettava kuljetuksen laadun 
vuoksi tai muusta erityisestä syystä taikka jos kuljetusreitti, jolla kuljetus on mahdollinen, on 
määritettävä. 

Erikoiskuljetusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että: 
1) kuljetusta ei voida millään ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä kohtuullisesti suorittaa 

ylittämättä tiellä yleisesti sallittua mittaa tai massaa; 
2) ei ylitetä ajoneuvon eikä ajoneuvoyhdistelmän liikenteessä käytettäväksi hyväksyttyä 

massaa eikä valmistajan sallimaa massaa; 
3) ei ylitetä tienpitäjän tielle eikä tielaitteelle määrittämää kantavuutta; 
4) kuljettaminen on tielaitteiden estämättä mahdollista tai ne ovat tarvittaessa kuljetusta var-

ten tilapäisesti poistettavissa; ja 
5) kuljetukseen käytetään sellaista ajoneuvoa tai ajoneuvoyhdistelmää, jolla luvanvaraisen 

erikoiskuljetuksen suorittaminen on turvallista. 
Siirtomerkein varustettua erikoiskuljetusajoneuvoa varten saa myöntää erikoiskuljetusluvan 

vain ajoneuvon tilapäiseen siirtoon kuormaamattomana. Kuormana saa kuitenkin kuljettaa ky-
seiseen ajoneuvoon kuuluvia osia ja varusteita. 

Erikoiskuljetusluvan myöntää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Erikoiskuljetuslu-
vassa voidaan asettaa kuljetuksen reittiä, ajankohtaa ja muita kuljetuksen turvallisuuden ja su-
juvuuden varmistamiseksi sekä liikenneympäristön suojaamiseksi tarvittavia ehtoja. 

Erikoiskuljetusluvan myöntämiseksi muussa valtiossa kuin Suomessa rekisteröidylle tai 
käyttöönotetulle ajoneuvoyhdistelmälle on oltava raskaan kaluston rekisteröintikatsastuksia 
suorittavan katsastustoimipaikan antama todistus siitä, että ajoneuvoyhdistelmä täyttää eri-
koiskuljetusyhdistelmää Suomessa koskevat vaatimukset. Todistus on oltava, jos yksikin ajo-
neuvo yhdistelmässä on ulkomainen. Katsastustoimipaikan antamaa todistusta ei kuitenkaan 
tarvita ETA-valtiossa rekisteröidyltä tai käyttöönotetulta ajoneuvoyhdistelmältä, jos yhdistel-
mälle on rekisteröintivaltiossa annettu todistus, josta lupaviranomainen voi todeta erikoiskul-
jetusluvan edellytysten täyttymisen. Suomen- tai ruotsinkielinen todistus taikka todistuksen 
virallinen suomen- tai ruotsinkielinen käännös on vaadittaessa esitettävä liikenteenvalvojalle. 

Lupaviranomainen voi peruuttaa erikoiskuljetusluvan määräajaksi tai kokonaan, jos luvan-
haltija ei noudata erikoiskuljetusta koskevia säännöksiä, määräyksiä tai erikoiskuljetusluvassa 
asetettuja ehtoja taikka luvan myöntämisen edellytykset eivät enää täyty. Luvan peruuttamisen 
sijasta luvanhaltijalle voidaan antaa huomautus tai kirjallinen varoitus, jos luvan peruuttami-
nen olisi kohtuutonta. 

Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarkemmat määräykset erikoiskuljetusluvan myöntämisen 
edellytyksistä sekä siitä, milloin kuljetus edellyttää erikoiskuljetuslupaa. 
 

97 §  

Muut liikenteen valvojat 

Liikenne- ja viestintäministeriön liikennettä valvomaan määräämällä virkamiehellä on virka-
tehtävissään sama toimivalta kuin poliisimiehellä 93–96 §:n mukaan. 

Liikenne- ja viestintävirasto ajoneuvojen mittoja, massoja ja kuormituksia valvomaan mää-
räämällä virkamiehellä on näissä virkatehtävissään sama toimivalta kuin poliisimiehellä 93, 94 
ja 96 §:n mukaan. Sama toimivalta on tulli- ja rajavartiomiehellä liikenteen valvontaan liitty-
vässä virkatehtävässään. 

 
97 a §  

Liikenteen painonvalvontalaitteen asettaminen 
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Tiettyjen yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen suurimmista kansallisessa ja kan-
sainvälisessä liikenteessä sallituista mitoista ja suurimmista kansainvälisessä liikenteessä salli-
tuista painoista annetun neuvoston direktiivin 96/53/EY muuttamisesta annetun Euroopan par-
lamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/719 10 d artiklassa tarkoitetun painonvalvonta-
laitteen asettaa: 

1) maantielle tienpitoviranomainen; 
2) kadulle, torille ja muulle vastaavalle liikennealueelle kunta; 
3) muulle kuin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetulle tielle tienpitäjä; 
4) tilapäistä käyttöä varten poliisi, rajavartiomies tai tullimies. 
Edellä 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitetun tienpitäjän on toimitettava tieto laitteesta polii-

sille sekä Liikenne- ja viestintävirastolle, jolle on toimitettava myös tiedot laitteen keräämistä 
valvontamääristä ja ylikuormista. 

 
106 a §  

Muutoksenhaku 

Muutoksenhausta poliisin ja toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä 
Liikenne- ja viestintäviraston antamaan päätökseen, säädetään hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996), jollei toisin erikseen säädetä. Poliisin ja toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen antama päätös voidaan kuitenkin panna täytäntöön valituksesta huolimat-
ta. 

 
 
 

——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 
 

————— 
 

 

 
Helsingissä  päivänä  kuuta 20 

 
Pääministeri 

Juha Sipilä 

 
 
 

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner 
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Rinnakkaistekstit 

1. 

Laki 

Liikenne- ja viestintävirastosta 

 
HE 61/2018 vp Ehdotus 

2 § 

Viraston tehtävät 

Liikenne- ja viestintävirasto hoitaa seuraa-
via tehtäviä:  

1) edistää liikenteen ja viestinnän turvalli-
suutta sekä alan teknistä kehitystä ja häiriöt-
tömyyttä; 

2) huolehtii liikenteen ja sähköisen viestin-
nän sääntely-, lupa-, hyväksyntä-, rekisteri- 
ja valvontatehtävistä, toimialan pätevyys- ja 
tutkintotehtävistä, tietopalvelusta sekä toi-
mialansa tilastoinnista; 

3) rajoittaa liikenteen aiheuttamia ympäris-
töhaittoja; 

4) vastaa merikartoituksen järjestämisestä; 
5) kehittää ja edistää liikenteen ja viestin-

nän palveluita ja niiden tarjontaa sekä liiken-
teen ja viestinnän markkinoiden toimivuutta 
ja huolehtii käyttäjien ja matkustajien oi-
keuksiin liittyvistä tehtävistä; 

6) edistää liikenteen ja viestinnän sekä nii-
den markkinoiden digitalisaatiota ja automa-
tisaatiota sekä mahdollistaa liikenteeseen ja 
viestintään liittyvät kokeilut, tutkimukset ja 
innovaatiot; 

7) kehittää julkisen henkilöliikenteen, tava-
raliikenteen ja logistiikan toimintaedellytyk-
siä; 

8) vastaa saariston liikenne- ja kuljetuspal-
veluiden erillisrahoituksesta valtion talousar-
vion puitteissa; 

9) suunnittelee radiotaajuuksien käyttöä, 
edistää radioviestinnän teknistä toteutusta, 
selvittää ja poistaa radioviestinnän häiriöitä, 
huolehtii radiolaitteiden markkinavalvonnas-
ta, valvoo verkkotoimilupien ehtojen noudat-
tamista ja hoitaa radiolupahallintoa sekä 
muuta taajuushallintoa; 

2 § 

Viraston tehtävät 

Liikenne- ja viestintävirasto hoitaa seuraa-
via tehtäviä:  

1) edistää liikenteen ja viestinnän turvalli-
suutta sekä alan teknistä kehitystä ja häiriöt-
tömyyttä; 

2) huolehtii liikenteen ja sähköisen viestin-
nän sääntely-, lupa-, hyväksyntä-, rekisteri- 
ja valvontatehtävistä, toimialan pätevyys- ja 
tutkintotehtävistä, tietopalvelusta sekä toi-
mialansa tilastoinnista; 

3) rajoittaa liikenteen aiheuttamia ympäris-
töhaittoja; 

4) vastaa merikartoituksen järjestämisestä; 
5) kehittää ja edistää liikenteen ja viestin-

nän palveluita ja niiden tarjontaa sekä liiken-
teen ja viestinnän markkinoiden toimivuutta 
ja huolehtii käyttäjien ja matkustajien oi-
keuksiin liittyvistä tehtävistä; 

6) edistää liikenteen ja viestinnän sekä nii-
den markkinoiden digitalisaatiota ja automa-
tisaatiota sekä mahdollistaa liikenteeseen ja 
viestintään liittyvät kokeilut, tutkimukset ja 
innovaatiot; 

7) kehittää julkisen henkilöliikenteen, tava-
raliikenteen ja logistiikan toimintaedellytyk-
siä; 

8) vastaa saariston liikenne- ja kuljetuspal-
veluiden erillisrahoituksesta valtion talousar-
vion puitteissa; 

9) suunnittelee radiotaajuuksien käyttöä, 
edistää radioviestinnän teknistä toteutusta, 
selvittää ja poistaa radioviestinnän häiriöitä, 
huolehtii radiolaitteiden markkinavalvonnas-
ta, valvoo verkkotoimilupien ehtojen noudat-
tamista ja hoitaa radiolupahallintoa sekä 
muuta taajuushallintoa; 
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10) hoitaa postitoiminnan valvontatehtäviä 
ja verkkotunnusten rekisteri- ja valvonta-
tehtäviä; 

11) hoitaa valtiontuki- ja valtionavustusteh-
täviä sekä liikenteen verotustehtäviä; 

12) vastaa meriliikenteen ohjauksen toimi-
valtaisen viranomaisen tehtävistä sekä tuottaa 
ajantasaista meriliikenteen tilannekuvaa puo-
lustus- ja turvallisuusviranomaisille aluslii-
kennepalvelun tarjoajan avustamana; sekä 

13) huolehtii oman toimintansa varautumi-
sesta normaaliolojen häiriötilanteisiin ja 
poikkeusoloihin, edistää ja valvoo liikenne-
järjestelmän ja sähköisen viestinnän toimin-
tavarmuutta sekä tukee toimialallaan yhteis-
kunnan yleistä varautumista normaaliolojen 
häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. 

Liikenne- ja viestintävirasto koordinoi ja 
valvoo valtakunnallisen liikennejärjestelmä-
suunnittelun valmistelua ja toimeenpanoa se-
kä tuottaa ja ylläpitää valtakunnallisen tason 
strategisia ohjelmia, toimenpidekokonaisuuk-
sia ja tilatietoa liikennejärjestelmän eri toimi-
joille. Virasto osallistuu liikennejärjestelmä-
suunnitteluun ja toimenpiteiden valmisteluun 
liikenteen palveluiden, markkinoiden toimi-
vuuden, tiedon hyödyntämisen ja automaati-
on edistämisen asiantuntijana. Virasto osal-
listuu myös maakunnallisten liikennejärjes-
telmäsuunnitelmien laatimiseen maakuntien, 
kuntien, kaupunkiseutujen ja muiden toimi-
joiden kanssa.  

Lisäksi virasto: 
1) antaa toimialaansa koskevia teknisiä 

määräyksiä erikseen säädetyn toimivaltansa 
puitteissa; 

2) osallistuu toimialansa kansainväliseen 
yhteistyöhön; ja 

3) tekee valtuuksiensa puitteissa kansainvä-
lisiä teknisluonteisia sopimuksia, jotka eivät 
koske lainsäädännön alaa. 

Viraston on huolehdittava myös niistä 
muista toimialansa viranomaistehtävistä, jot-
ka sille erikseen säädetään.  
 

10) hoitaa postitoiminnan valvontatehtäviä 
ja verkkotunnusten rekisteri- ja valvonta-
tehtäviä; 

11) hoitaa valtiontuki- ja valtionavustusteh-
täviä sekä liikenteen verotustehtäviä; 

12) vastaa meriliikenteen ohjauksen toimi-
valtaisen viranomaisen tehtävistä sekä tuottaa 
ajantasaista meriliikenteen tilannekuvaa puo-
lustus- ja turvallisuusviranomaisille aluslii-
kennepalvelun tarjoajan avustamana; sekä 

13) huolehtii oman toimintansa varautumi-
sesta normaaliolojen häiriötilanteisiin ja 
poikkeusoloihin, edistää ja valvoo liikenne-
järjestelmän ja sähköisen viestinnän toimin-
tavarmuutta sekä tukee toimialallaan yhteis-
kunnan yleistä varautumista normaaliolojen 
häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. 

Liikenne- ja viestintävirasto koordinoi ja 
valvoo valtakunnallisen liikennejärjestelmä-
suunnittelun valmistelua ja toimeenpanoa se-
kä tuottaa ja ylläpitää valtakunnallisen tason 
strategisia ohjelmia, toimenpidekokonaisuuk-
sia ja tilatietoa liikennejärjestelmän eri toimi-
joille. Virasto osallistuu liikennejärjestelmä-
suunnitteluun ja toimenpiteiden valmisteluun 
liikenteen palveluiden, markkinoiden toimi-
vuuden, tiedon hyödyntämisen ja automaati-
on edistämisen asiantuntijana.  

 
 
 
Lisäksi virasto: 
1) antaa toimialaansa koskevia teknisiä 

määräyksiä erikseen säädetyn toimivaltansa 
puitteissa; 

2) osallistuu toimialansa kansainväliseen 
yhteistyöhön; ja 

3) tekee valtuuksiensa puitteissa kansainvä-
lisiä teknisluonteisia sopimuksia, jotka eivät 
koske lainsäädännön alaa. 

Viraston on huolehdittava myös niistä 
muista toimialansa viranomaistehtävistä, jot-
ka sille erikseen säädetään.  
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2. 

Laki 

Väylävirastosta 

 
HE 61/2018 vp Ehdotus 

 
2 § 

Viraston tehtävät 

Väylävirasto hoitaa seuraavia tehtäviä: 
1) vastaa hallinnoimistaan valtion tie- ja ra-

taverkosta sekä vesiväylistä ja niiden kehit-
tämisestä sekä niihin kohdistuvien toimien 
yhteensovittamisesta koko maassa; 

2) rajoittaa liikenteen aiheuttamia ympäris-
töhaittoja; 

3) vastaa liikenteenohjauksen järjestämi-
sestä; 

4) edistää liikenteen palveluiden ja liiken-
nejärjestelmän digitalisaatiota ja automatisaa-
tiota; 

5) vastaa maanteiden kunnossapidosta ja 
palvelutasosta, merkittävien tiehankkeiden 
rakentamisesta ja tienpidon valtakunnallisista 
tehtävistä sekä ratojen ja vesiväylien suunnit-
telusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja 
palvelutasosta; 

6) vastaa tienpidon ohjauksesta, yhteistyös-
tä ja sopimusjärjestelyistä maakuntien ja 
tienpitoalueiden kanssa; 

 
7) vastaa ja hallinnoi väyliä koskevia tieto-

varantoja, huolehtii toimialansa tilastoinnista 
sekä liikenne- ja väylätietoa koskevasta yh-
teistyöstä ja sopimusjärjestelyistä maakun-
tien kanssa; 

8) turvaa talvimerenkulun edellytykset; 
9) edistää väylänpidon markkinoiden toi-

mivuutta;  
10) huolehtii oman toimintansa varautumi-

sesta normaaliolojen häiriötilanteisiin ja 
poikkeusoloihin sekä edistää toimialallaan 
yhteiskunnan varautumista normaaliolojen 
häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin; sekä 

2 § 

Viraston tehtävät 

Väylävirasto hoitaa seuraavia tehtäviä: 
1) vastaa hallinnoimistaan valtion tie- ja ra-

taverkosta sekä vesiväylistä ja niiden kehit-
tämisestä sekä niihin kohdistuvien toimien 
yhteensovittamisesta koko maassa; 

2) rajoittaa liikenteen aiheuttamia ympäris-
töhaittoja; 

3) vastaa liikenteenohjauksen järjestämi-
sestä; 

4) edistää liikenteen palveluiden ja liiken-
nejärjestelmän digitalisaatiota ja automatisaa-
tiota; 

5) vastaa maanteiden kunnossapidosta ja 
palvelutasosta, merkittävien tiehankkeiden 
rakentamisesta ja tienpidon valtakunnallisista 
tehtävistä sekä ratojen ja vesiväylien suunnit-
telusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja 
palvelutasosta; 

6) vastaa elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskusten toiminnallisesta ohjauksesta toi-
mialallaan ja tienpidon yhteensovittamisesta 
sanotuissa keskuksissa; 

7) vastaa ja hallinnoi väyliä koskevia tieto-
varantoja, huolehtii toimialansa tilastoinnista 
sekä liikenne- ja väylätietoa koskevasta yh-
teistyöstä; 

 
8) turvaa talvimerenkulun edellytykset; 
9) edistää väylänpidon markkinoiden toi-

mivuutta;  
10) huolehtii oman toimintansa varautumi-

sesta normaaliolojen häiriötilanteisiin ja 
poikkeusoloihin sekä edistää toimialallaan 
yhteiskunnan varautumista normaaliolojen 
häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin; sekä 
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11) vaalii ja hoitaa hallinnassaan olevia 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kiinteistö-
kohteita, kulttuuriympäristöjä ja kulttuu-
riomaisuutta. 

Väylävirasto osallistuu liikennejärjestelmä-
suunnitteluun ja liikenneverkkojen toimenpi-
teiden valmisteluun sekä maankäytön yhteis-
työhön väylänpidon asiantuntijana ja väy-
läomaisuuden haltijana. Virasto osallistuu 
myös liikenteen ja maankäytön yhteensovit-
tamiseen sekä valtakunnallisen ja maakun-
tien liikennejärjestelmäsuunnitelmien laati-
miseen maakuntien, kuntien, kaupunkiseutu-
jen ja muiden toimijoiden kanssa. 

Lisäksi virasto voi: 
1) tehdä valtuuksiensa puitteissa kansain-

välisiä teknisluontoisia sopimuksia, jotka ei-
vät koske lainsäädännön alaa; ja 

2) osallistua toimialansa kansainväliseen 
yhteistyöhön. 

Viraston on huolehdittava myös niistä 
muista toimialansa tehtävistä, jotka sille erik-
seen säädetään. 

Viraston on huolehdittava myös niistä 
muista toimialansa tehtävistä, jotka sille erik-
seen säädetään. 

11) vaalii ja hoitaa hallinnassaan olevia 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kiinteistö-
kohteita, kulttuuriympäristöjä ja kulttuu-
riomaisuutta. 

Väylävirasto osallistuu liikennejärjestelmä-
suunnitteluun ja liikenneverkkojen toimenpi-
teiden valmisteluun sekä maankäytön yhteis-
työhön väylänpidon asiantuntijana ja väy-
läomaisuuden haltijana. Virasto osallistuu 
myös liikenteen ja maankäytön yhteensovit-
tamiseen sekä valtakunnallisen liikennejär-
jestelmäsuunnitelman laatimiseen kuntien, 
kaupunkiseutujen ja muiden toimijoiden 
kanssa. 

Lisäksi virasto voi: 
1) tehdä valtuuksiensa puitteissa kansain-

välisiä teknisluontoisia sopimuksia, jotka ei-
vät koske lainsäädännön alaa; ja 

2) osallistua toimialansa kansainväliseen 
yhteistyöhön. 

Viraston on huolehdittava myös niistä 
muista toimialansa tehtävistä, jotka sille erik-
seen säädetään. 
Viraston on huolehdittava myös niistä muista 
toimialansa tehtävistä, jotka sille erikseen 
säädetään. 

 
 

6 § 

Eräiden tehtävien siirtäminen 

Väylävirasto voi siirtää yksityiselle tai jul-
kiselle palveluntarjoajalle asiakirjapalvelu-
tehtäviä, neuvontatehtäviä, hallintopalvelu-
tehtäviä, avustavia maastotehtäviä sekä 
maanhankintaan ja lunastukseen liittyviä teh-
täviä, joihin ei sisälly päätöksentekovallan 
käyttöä.  

Väylävirasto voi sopia maakunnan kanssa 
tienpidon lupatehtävien siirtämisestä asian-
omaiselle maakunnalle tai tienpitoalueelle, 
jos lupa-asia koskee:  

1) työskentelyä tiealueella; 
2) tiealueen tai sillä olevien rakenteiden, 

rakennelmien ja laitteiden käyttämistä mui-
hin kuin maantietarkoituksiin; 

3) liittymälupia; 
4) tienvarsimainonnan lupia; 
5) myyntitoimintaa maantien varrella; tai 
6) kelirikkoajan poikkeuslupaa maanteille. 
Väylävirasto voi antaa maakunnalle hoi-

6 § 

Eräiden tehtävien siirtäminen 

Väylävirasto voi siirtää yksityiselle tai jul-
kiselle palveluntarjoajalle asiakirjapalvelu-
tehtäviä, neuvontatehtäviä, hallintopalvelu-
tehtäviä, avustavia maastotehtäviä sekä 
maanhankintaan ja lunastukseen liittyviä teh-
täviä, joihin ei sisälly päätöksentekovallan 
käyttöä.  
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dettavaksi tai ottaa maakunnalta hoidetta-
vakseen julkisia tehtäviä siten kuin ajoneuvo-
jen siirtämisestä annetussa laissa (828/2008) 
säädetään. 

Palveluntarjoajalla on oltava riittävät tekni-
set edellytykset sekä riittävä osaaminen 1 
momentissa tarkoitettujen tehtävien hoitami-
seen. Tehtäviä hoitavaan henkilöön sovelle-
taan rikosoikeudellista virkavastuuta koske-
via säännöksiä hänen suorittaessaan tässä py-
kälässä tarkoitettuja tehtäviä. Vahingonkor-
vauksesta säädetään vahingonkorvauslaissa 
(412/1974). 

 

 
 
 
 
Palveluntarjoajalla on oltava riittävät tekni-

set edellytykset sekä riittävä osaaminen 1 
momentissa tarkoitettujen tehtävien hoitami-
seen. Tehtäviä hoitavaan henkilöön sovelle-
taan rikosoikeudellista virkavastuuta koske-
via säännöksiä hänen suorittaessaan tässä py-
kälässä tarkoitettuja tehtäviä. Vahingonkor-
vauksesta säädetään vahingonkorvauslaissa 
(412/1974). 
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3.  

Laki 

liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistuksen täytäntöönpanoa sekä vi-
rastojen tehtävien uudelleenorganisointia koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 

 
HE 61/2018 vp 
 

Ehdotus 
 

1 § 

Voimaan tulevat säädökset  

Seuraavat lait tulevat voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 2019:  

1) laki Liikenne- ja viestintävirastosta; 
2) laki Liikennevirastosta annetun lain 

muuttamisesta ( / );  
3) laki ajokorttilain muuttamisesta ( / ); 
4) laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta 

annetun lain muuttamisesta ( / ); 
5) laki ajoneuvojen siirtämisestä annetun 

lain 14 §:n muuttamisesta ( / ); 
6) laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän 

järjestämisestä annetun lain muuttamisesta ( / 
); 

7) laki ajoneuvolain muuttamisesta ( / ); 
8) laki ajoneuvoverolain muuttamisesta ( / 

); 
9) laki alkolukkolain muuttamisesta ( / ); 
10) laki aluevalvontalain muuttamisesta ( / 

); 
11) laki aluksen jääluokista ja jäänmurtaja-

avustuksesta annetun lain muuttamisesta ( / ); 
12) laki aluksen teknisestä turvallisuudesta 

ja turvallisesta käytöstä annetun lain muut-
tamisesta ( / ); 

13) laki alusliikennepalvelulain muuttami-
sesta ( / ); 

14) laki alusrekisterilain 1 §:n muuttami-
sesta ( / ); 

15) laki alusturvallisuuden valvonnasta an-
netun lain muuttamisesta ( / ); 

16) laki autoverolain muuttamisesta ( / ); 
17) laki biopolttoaineista ja bionesteistä 

annetun lain 33 §:n muuttamisesta ( / ); 
18) laki eläinten kuljetuksesta annetun lain 

20 §:n muuttamisesta ( / ); 
19) laki erillisellä päätöksellä määrättäväs-

1 § 

Voimaan tulevat säädökset  

Seuraavat lait tulevat voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 2019:  

1) laki Liikenne- ja viestintävirastosta; 
2) laki Liikennevirastosta annetun lain 

muuttamisesta ( / );  
3) laki ajokorttilain muuttamisesta ( / ); 
4) laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta 

annetun lain muuttamisesta ( / ); 
5) laki ajoneuvojen siirtämisestä annetun 

lain 14 §:n muuttamisesta ( / ); 
6) laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän 

järjestämisestä annetun lain muuttamisesta ( / 
); 

7) laki ajoneuvolain muuttamisesta ( / ); 
8) laki ajoneuvoverolain muuttamisesta ( / 

); 
9) laki alkolukkolain muuttamisesta ( / ); 
10) laki aluevalvontalain muuttamisesta ( / 

); 
11) laki alusten jääluokista ja jäänmurtaja-

avustuksesta annetun lain muuttamisesta ( / ); 
12) laki aluksen teknisestä turvallisuudesta 

ja turvallisesta käytöstä annetun lain muut-
tamisesta ( / ); 

13) laki alusliikennepalvelulain muuttami-
sesta ( / ); 

14) laki alusrekisterilain 1 §:n muuttami-
sesta ( / ); 

15) laki alusturvallisuuden valvonnasta an-
netun lain muuttamisesta ( / ); 

16) laki autoverolain muuttamisesta ( / ); 
17) laki biopolttoaineista ja bionesteistä 

annetun lain 33 §:n muuttamisesta ( / ); 
18) laki eläinten kuljetuksesta annetun lain 

20 §:n muuttamisesta ( / ); 
19) laki erillisellä päätöksellä määrättäväs-
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tä veron- tai tullinkorotuksesta annetun lain 1 
§:n muuttamisesta ( / ); 

20) laki eräiden alusten ja niitä palvelevien 
satamien turvatoimista ja turvatoimien val-
vonnasta annetun lain muuttamisesta ( / ); 

21) laki eräiden ennakkoratkaisujen mak-
superusteista annetun lain muuttamisesta ( / 
); 

22) laki eräiden irtolastialusten turvallisesta 
lastaamisesta ja lastin purkamisesta annetun 
lain muuttamisesta ( / ); 

23) laki eräiden rakennustuotteiden tuote-
hyväksynnästä annetun lain 2 §:n muuttami-
sesta ( / ); 

24) laki Finanssivalvonnasta annetun lain 
52 a §:n muuttamisesta ( / ); 

25) laki hallinnollisesta yhteistyöstä vero-
tuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY ku-
moamisesta annetun neuvoston direktiivin 
lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten 
kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin 
soveltamisesta annetun lain 6 §:n muuttami-
sesta ( / ); 

26) laki henkilöautojen romutuspalkkiosta 
ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankinta-
tuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanoli-
käyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain 
muuttamisesta ( / ); 

27) laki henkilötietojen käsittelystä poliisi-
toimessa annetun lain 19 ja 32 §:n muuttami-
sesta ( / ); 

28) laki henkilötietojen käsittelystä rajavar-
tiolaitoksessa annetun lain muuttamisesta 13 
ja 28 §:n ( / ); 

29) laki huviveneiden turvallisuudesta ja 
päästövaatimuksista annetun lain muuttami-
sesta ( / ); 

30) laki ihmishengen turvallisuudesta me-
rellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen 
yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutos-
ten sekä yleissopimukseen liittyvän kiintei-
den irtolastien aluskuljetuksia koskevan kan-
sainvälisen säännöstön (IMSBC-säännöstö) 
pakottavan osan lainsäädännön alaan kuulu-
vien määräysten voimaansaattamisesta ja 
IMSBC-säännöstön soveltamisesta annetun 
lain muuttamisesta ( / ); 

31) laki ilmailulain muuttamisesta ( / ); 
32) laki julkisen hallinnon turvallisuus-

verkkotoiminnasta annetun lain muuttamises-
ta ( / ); 

33) laki jätelain 59 ja 108 a §:n muuttami-

tä veron- tai tullinkorotuksesta annetun lain 1 
§:n muuttamisesta ( / ); 

20) laki eräiden alusten ja niitä palvelevien 
satamien turvatoimista ja turvatoimien val-
vonnasta annetun lain muuttamisesta ( / ); 

21) laki eräiden ennakkoratkaisujen mak-
superusteista annetun lain muuttamisesta ( / 
); 

22) laki eräiden irtolastialusten turvallisesta 
lastaamisesta ja lastin purkamisesta annetun 
lain muuttamisesta ( / ); 

23) laki eräiden rakennustuotteiden tuote-
hyväksynnästä annetun lain 2 §:n muuttami-
sesta ( / ); 

24) laki Finanssivalvonnasta annetun lain 
52 a §:n muuttamisesta ( / ); 

25) laki hallinnollisesta yhteistyöstä vero-
tuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY ku-
moamisesta annetun neuvoston direktiivin 
lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten 
kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin 
soveltamisesta annetun lain 6 §:n muuttami-
sesta ( / ); 

26) laki henkilöautojen romutuspalkkiosta 
ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankinta-
tuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanoli-
käyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain 
muuttamisesta ( / ); 

27) laki henkilötietojen käsittelystä poliisi-
toimessa annetun lain 19 ja 32 §:n muuttami-
sesta ( / ); 

28) laki henkilötietojen käsittelystä rajavar-
tiolaitoksessa annetun lain muuttamisesta 13 
ja 28 §:n ( / ); 

29) laki huviveneiden turvallisuudesta ja 
päästövaatimuksista annetun lain muuttami-
sesta ( / ); 

30) laki ihmishengen turvallisuudesta me-
rellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen 
yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutos-
ten sekä yleissopimukseen liittyvän kiintei-
den irtolastien aluskuljetuksia koskevan kan-
sainvälisen säännöstön (IMSBC-säännöstö) 
pakottavan osan lainsäädännön alaan kuulu-
vien määräysten voimaansaattamisesta ja 
IMSBC-säännöstön soveltamisesta annetun 
lain muuttamisesta ( / ); 

31) laki ilmailulain muuttamisesta ( / ); 
32) laki julkisen hallinnon turvallisuus-

verkkotoiminnasta annetun lain 23 §:n muut-
tamisesta ( / ); 

33) laki jätelain 59 ja 108 a §:n muuttami-
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sesta ( / ); 
34) laki katsastustoiminnan valvontamak-

susta annetun lain muuttamisesta ( / ); 
35) laki konttilain 6 §:n muuttamisesta ( / ); 
36) laki kuljettajantutkintotoiminnan järjes-

tämisestä annetun lain muuttamisesta ( / ); 
37) laki laajakaistarakentamisen tuesta ha-

ja-astusalueilla annetun lain muuttamisesta ( / 
); 

38) laki laiva-apteekista annetun lain 13 ja 
14 §:n muuttamisesta ( / ); 

39) laki laivavarustelain muuttamisesta ( / 
); 

40) laki laivaväen lääkärintarkastuksista 
annetun lain muuttamisesta ( / ); 

41) laki laivaväen työ- ja asuinympäristöstä 
sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain 
muuttamisesta ( / ); 

42) laki laivaväestä ja aluksen turvallisuus-
johtamisesta annetun lain muuttamisesta ( / ); 

43) laki lentoasemaverkosta ja –maksusta 
annetun lain muuttamisesta ( / ); 

44) laki lentoliikenteen päästökaupasta an-
netun lain muuttamisesta ( / ); 

45) laki lentoliikenteen valvontamaksusta 
annetun lain muuttamisesta ( / ); 

46) laki liikennejärjestelmästä ja maanteis-
tä annetun lain muuttamisesta ( / ); 

47) laki liikenneturvallisuusmaksusta anne-
tun lain muuttamisesta ( / ); 

48) laki Liikenneturvasta annetun lain 5 §:n 
muuttamisesta ( / ); 

49) laki liikennevakuutuslain muuttamises-
ta ( / ); 

50) laki liikenteen palveluista annetun lain 
muuttamisesta ( / ); 

51) laki liikenteessä käytettävien vaihtoeh-
toisten polttoaineiden jakelusta annetun lain 
muuttamisesta ( / ); 

52) laki luotsauslain muuttamisesta ( / ); 
53) laki maantieliikenteen liikenneyrittäjä-

koulutuksesta annetun lain muuttamisesta ( / 
); 

54) laki matkustaja-aluksen henkilöluette-
losta annetun lain muuttamisesta annetun lain 
muuttamisesta ( / ); 

55) laki merellä toimivien kalastus- ja ve-
siviljelyalusten rekisteröinnistä annetun lain 
24 §:n muuttamisesta ( / ); 

56) laki merenkulun ympäristönsuojelulain 
muuttamisesta ( / ); 

57) laki merilain muuttamisesta ( / ); 

sesta ( / ); 
34) laki katsastustoiminnan valvontamak-

susta annetun lain muuttamisesta ( / ); 
35) laki konttilain 6 §:n muuttamisesta ( / ); 
36) laki kuljettajantutkintotoiminnan järjes-

tämisestä annetun lain muuttamisesta ( / ); 
37) laki laajakaistarakentamisen tuesta ha-

ja-astusalueilla annetun lain muuttamisesta ( / 
); 

38) laki laiva-apteekista annetun lain 13 ja 
14 §:n muuttamisesta ( / ); 

39) laki laivavarustelain muuttamisesta ( / 
); 

40) laki laivaväen lääkärintarkastuksista 
annetun lain muuttamisesta ( / ); 

41) laki laivaväen työ- ja asuinympäristöstä 
sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain 
muuttamisesta ( / ); 

42) laki laivaväestä ja aluksen turvallisuus-
johtamisesta annetun lain muuttamisesta ( / ); 

43) laki lentoasemaverkosta ja –maksusta 
annetun lain muuttamisesta ( / ); 

44) laki lentoliikenteen päästökaupasta an-
netun lain muuttamisesta ( / ); 

45) laki lentoliikenteen valvontamaksusta 
annetun lain muuttamisesta ( / ); 

46) laki liikennejärjestelmästä ja maanteis-
tä annetun lain muuttamisesta ( / ); 

47) laki liikenneturvallisuusmaksusta anne-
tun lain muuttamisesta ( / ); 

48) laki Liikenneturvasta annetun lain 5 §:n 
muuttamisesta ( / ); 

49) laki liikennevakuutuslain muuttamises-
ta ( / ); 

50) laki liikenteen palveluista annetun lain 
muuttamisesta ( / ); 

51) laki liikenteessä käytettävien vaihtoeh-
toisten polttoaineiden jakelusta annetun lain 
muuttamisesta ( / ); 

52) laki luotsauslain muuttamisesta ( / ); 
53) laki maantieliikenteen liikenneyrittäjä-

koulutuksesta annetun lain muuttamisesta ( / 
); 

54) laki matkustaja-aluksen henkilöluette-
losta annetun lain muuttamisesta annetun lain 
muuttamisesta ( / ); 

55) laki merellä toimivien kalastus- ja ve-
siviljelyalusten rekisteröinnistä annetun lain 
24 §:n muuttamisesta ( / ); 

56) laki merenkulun ympäristönsuojelulain 
muuttamisesta ( / ); 

57) laki merilain muuttamisesta ( / ); 
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58) laki meriliikenteessä käytettävien alus-
ten kilpailukyvyn parantamisesta annetun 
lain 3 ja 17 §:n muuttamisesta ( / ); 

59) laki merimieseläkelain 139 §:n muut-
tamisesta ( / ); 

60) laki meripelastuslain muuttamisesta ( / 
); 

61) laki nestemäisten polttoaineiden val-
misteverosta annetun lain 12 a §:n muuttami-
sesta ( / ); 

62) laki painelaitelain 4 ja 98 §:n muutta-
misesta ( / ); 

63) laki pelastuslain muuttamisesta ( / ); 
 
64) laki poliisilain 5 luvun 25 ja 62 §:n 

muuttamisesta ( / ); 
65) laki polttoainemaksusta annetun lain 

muuttamisesta ( / ); 
66) laki postilain muuttamisesta ( / ); 
67) laki ratalain muuttamisesta ( / ); 
 
68) laki rataverolain kumoamisesta ( / ); 
 
 
 
 
 
 
 
69) laki Saimaan kanavan Venäjälle kuulu-

van osan ja siihen liittyvän alueen vuokraa-
misesta Suomen tasavallalle sekä Saimaan 
kanavan kautta tapahtuvasta alusliikenteestä 
Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta ja sopimuksen soveltami-
sesta annetun lain muuttamisesta ( / ); 

70) laki sosiaali- ja terveydenhuollon asia-
kastietojen sähköisestä käsittelystä annetun 
lain 3 §:n muuttamisesta ( / ); 

71) laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden 
valvonnasta annetun lain 27 ja 28 §:n muut-
tamisesta ( / ); 

72) laki sähköisen viestinnän palveluista 
annetun lain muuttamisesta ( / ); 

 
73) laki sähköisten tietullijärjestelmien yh-

teentoimivuudesta annetun lain muuttamises-
ta annetun lain muuttamisesta ( / ); 

74) laki tie- ja katuverkon tietojärjestel-
mästä annetun lain muuttamisesta ( / ); 

75) laki tuloverolain 74 §:n muuttamisesta 

58) laki meriliikenteessä käytettävien alus-
ten kilpailukyvyn parantamisesta annetun 
lain 3 ja 17 §:n muuttamisesta ( / ); 

59) laki merimieseläkelain 139 §:n muut-
tamisesta ( / ); 

60) laki meripelastuslain muuttamisesta ( / 
); 

61) laki nestemäisten polttoaineiden val-
misteverosta annetun lain 12 a §:n muuttami-
sesta ( / ); 

62) laki painelaitelain 4 ja 98 §:n muutta-
misesta ( / ); 

63) laki poliisilain 5 luvun 25 ja 62 §:n 
muuttamisesta ( / ); 

64) laki polttoainemaksusta annetun lain 
muuttamisesta ( / ); 

65) laki postilain muuttamisesta ( / ); 
 
66) laki ratalain muuttamisesta ( / ); 
 
67) laki rataverolain kumoamisesta ( / ); 
68) laki Saimaan kanavan Venäjälle kuulu-

van osan ja siihen liittyvän alueen vuokraa-
misesta Suomen tasavallalle sekä Saimaan 
kanavan kautta tapahtuvasta alusliikenteestä 
Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta ja sopimuksen soveltami-
sesta annetun lain muuttamisesta ( / ); 

69) laki sosiaali- ja terveydenhuollon asia-
kastietojen sähköisestä käsittelystä annetun 
lain 3 §:n muuttamisesta ( / ); 

 
 
 
 
 
70) laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden 

valvonnasta annetun lain 27 ja 28 §:n muut-
tamisesta ( / ); 

71) laki sähköisen viestinnän palveluista 
annetun lain muuttamisesta ( / ); 

 
72) laki sähköisten tietullijärjestelmien yh-

teentoimivuudesta annetun lain muuttamises-
ta annetun lain muuttamisesta ( / ); 

73) laki tie- ja katuverkon tietojärjestel-
mästä annetun lain muuttamisesta ( / ); 

 
74) laki tuloverolain 74 §:n muuttamisesta 

( / ); 
75) laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta 
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( / ); 
76) laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta 

annetun lain muuttamisesta ( / ); 
77) laki vaaratiedotteesta annetun lain 5 

§:n muuttamisesta ( / ); 
 
78) laki vahvasta sähköisestä tunnistami-

sesta ja sähköisistä luottamuspalveluista an-
netun lain muuttamisesta ( / ); 

79) laki valtion televisio- ja radiorahastos-
ta annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta ( / ); 

80) laki valtion virkamieslain 7 §:n muut-
tamisesta ( / ); 

 
81) laki verkkoinfrastruktuurin yhteisra-

kentamisesta ja –käytöstä annetun lain muut-
tamisesta ( / ); 

82) laki vesihuoltolain 35 §:n muuttamises-
ta ( / ); 

83) laki vesikulkuneuvojen rekisteröinnistä 
annetun lain muuttamisesta ( / ); 

84) laki vesiliikennelain muuttamisesta ( / 
); 

85) laki väylämaksulain muuttamisesta ( / 
); 

 
86) laki yhteisen kalastuspolitiikan seu-

raamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun 
lain muuttamisesta ( / ); 

87) laki ympäristönsuojelulain muuttami-
sesta ( / ); 

88) laki öljysuojarahastosta annetun lain 5 
§:n muuttamisesta ( / );. 

annetun lain muuttamisesta ( / ); 
76) laki vaaratiedotteesta annetun lain 5 

§:n muuttamisesta ( / ); 
77) laki vahvasta sähköisestä tunnistami-

sesta ja sähköisistä luottamuspalveluista an-
netun lain muuttamisesta ( / ); 

78) laki valtion televisio- ja radiorahastos-
ta annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta ( / ); 

 
79) laki valtion virkamieslain 7 §:n muut-

tamisesta ( / ); 
80) laki verkkoinfrastruktuurin yhteisra-

kentamisesta ja –käytöstä annetun lain muut-
tamisesta ( / ); 

81) laki vesihuoltolain 35 §:n muuttamises-
ta ( / ); 

 
82) laki vesikulkuneuvojen rekisteröinnistä 

annetun lain muuttamisesta ( / ); 
83) laki vesiliikennelain muuttamisesta ( / 

); 
84) laki väylämaksulain muuttamisesta ( / 

); 
85) laki yhteisen kalastuspolitiikan seu-

raamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun 
lain muuttamisesta ( / ); 

86) laki ympäristönsuojelulain muuttami-
sesta ( / ); 

 
87) laki öljysuojarahastosta annetun lain 5 

§:n muuttamisesta ( / ); 
88) laki tieliikennelain muuttamisesta ( / ). 

 
8 § 

Määräykset, luvat ja päätökset 

Liikenteen turvallisuusviraston ja Viestin-
täviraston sekä Liikenneviraston 1 §:n 3-88 
kohdassa mainittujen alkuperäisten ja muu-
tettujen lakien nojalla antamat määräykset 
jäävät voimaan, kunnes toisin säädetään tai 
määrätään. 

Liikenteen turvallisuusviraston ja Viestin-
täviraston sekä Liikenneviraston 1 §:n 3-88 
kohdassa mainittujen alkuperäisten ja muu-
tettujen lakien nojalla antamat luvat ja pää-
tökset jäävät voimaan niissä mainituilla eh-
doilla. 

8 § 

Määräykset, luvat ja päätökset 

Liikenteen turvallisuusviraston ja Viestin-
täviraston sekä Liikenneviraston 1 §:n 3–87 
kohdassa mainittujen alkuperäisten ja muu-
tettujen lakien nojalla antamat määräykset 
jäävät voimaan, kunnes toisin säädetään tai 
määrätään. 

Liikenteen turvallisuusviraston ja Viestin-
täviraston sekä Liikenneviraston 1 §:n 3–87 
kohdassa mainittujen alkuperäisten ja muu-
tettujen lakien nojalla antamat luvat ja pää-
tökset jäävät voimaan niissä mainituilla eh-
doilla. 

9 § 

Eräät Liikenne- ja viestintäviraston hallin-

9 § 

Eräät Liikenne- ja viestintäviraston hallin-
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nolliset järjestelyt 

Liikenne- ja viestintäministeriö voi 1 päi-
västä lokakuuta 2018 perustaa Liikenne- ja 
viestintäviraston pääjohtajan viran liikenne- 
ja viestintäministeriöön, josta virka siirtyy 1 
päivänä tammikuuta 2019 Liikenne- ja vies-
tintävirastoon.  

Liikenteen turvallisuusviraston ja Viestin-
täviraston on yhdessä ja Liikenne- ja viestin-
täviraston pääjohtajan nimityksen jälkeen 
hänen johdollaan valmisteltava uuden viras-
ton työjärjestys ja järjestettävä hallinto- ja 
muut tukipalvelut niin, että Liikenne- ja vies-
tintävirasto voi aloittaa toimintansa 1 päivänä 
tammikuuta 2019. 

nolliset järjestelyt 

Liikenne- ja viestintäministeriö voi 1 päi-
västä marraskuuta 2018 perustaa Liikenne- 
ja viestintäviraston pääjohtajan viran liiken-
ne- ja viestintäministeriöön, josta virka siir-
tyy 1 päivänä tammikuuta 2019 Liikenne- ja 
viestintävirastoon.  

Liikenteen turvallisuusviraston ja Viestin-
täviraston on yhdessä ja Liikenne- ja viestin-
täviraston pääjohtajan nimityksen jälkeen 
hänen johdollaan valmisteltava uuden viras-
ton työjärjestys ja järjestettävä hallinto- ja 
muut tukipalvelut niin, että Liikenne- ja vies-
tintävirasto voi aloittaa toimintansa 1 päivänä 
tammikuuta 2019. 

12 § 

Maakunnalle annettavia tai siirrettäviä teh-
täviä koskeva siirtymäsäännös 

Edellä 1 §:n 2 kohdassa mainitun lain 6 
§:n 2 ja 3 momentin säännöksiä tehtävien an-
tamisesta tai siirtämisestä maakunnalle so-
velletaan 1 päivästä tammikuuta 2020. 

(Pykälä poistetaan) 

13 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 
20 . 

12 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 
20 
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Ehdotus 
 

21 § 

Ajoterveydentilaa koskevat ilmoitukset 

Sen estämättä, mitä tietojen salassapitovel-
vollisuudesta säädetään, sairaanhoitajalla ja 
terveydenhoitajalla on oikeus ilmoittaa polii-
sille, ettei ajokorttiluvan hakija tai ajo-
oikeuden haltija enää täytä 17 tai 18 §:ssä 
säädettyjä terveysvaatimuksia jatkuvan päih-
teiden käytön tai terveydentilan muun kuin 
tilapäisesti tapahtuneen heikentymisen takia. 

Sen estämättä, mitä tietojen salassapitovel-
vollisuudesta säädetään, sairaanhoitajalla ja 
terveydenhoitajalla on oikeus ilmoittaa polii-
sille, ettei ajokorttiluvan hakija tai ajo-
oikeuden haltija enää täytä 17 tai 18 §:ssä 
säädettyjä terveysvaatimuksia jatkuvan päih-
teiden käytön takia. 

Ennen 1 tai 2 momentissa tarkoitetun il-
moituksen tekemistä potilaalle on kerrottava 
velvollisuudesta tai oikeudesta ilmoituksen 
tekemiseen ja terveydentilan vaikutuksesta 
ajokykyyn. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetussa il-
moituksessa voidaan antaa tieto ainoastaan: 

1) siitä, että ilmoituksen kohteena oleva 
henkilö ei täytä ajokorttiluvan edellytyksenä 
olevia terveysvaatimuksia; 

2) lääkärin, sairaanhoitajan tai terveyden-
hoitajan ehdottamista lisätoimenpiteistä ter-
veydentilan tai siitä ajokykyyn aiheutuvien 
vaikutusten tarkemmaksi selvittämiseksi. 

Mitä tässä pykälässä säädetään lääkärin il-
moitusvelvollisuudesta, koskee myös optik-
koa 20 §:ssä tarkoitetun liikennevalvontaan 
liittyvän näkökykyä koskevan tarkastuksen 
yhteydessä. 

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tar-

21 §  

Ajoterveydentilaa koskevat ilmoitukset 

Sen estämättä, mitä tietojen salassapitovel-
vollisuudesta säädetään, lääkärin on ilmoitet-
tava poliisille, jos hän toteaa, ettei ajokortti-
luvan hakija tai ajo-oikeuden haltija enää täy-
tä 17 tai 18 §:ssä säädettyjä terveysvaatimuk-
sia jatkuvan päihteiden käytön tai terveyden-
tilan muun kuin tilapäisesti tapahtuneen hei-
kentymisen takia. 

Sen estämättä, mitä tietojen salassapitovel-
vollisuudesta säädetään, sairaanhoitajalla ja 
terveydenhoitajalla on oikeus ilmoittaa polii-
sille, ettei ajokorttiluvan hakija tai ajo-
oikeuden haltija enää täytä 17 tai 18 §:ssä 
säädettyjä terveysvaatimuksia jatkuvan päih-
teiden käytön takia. 

Ennen 1 tai 2 momentissa tarkoitetun il-
moituksen tekemistä potilaalle on kerrottava 
velvollisuudesta tai oikeudesta ilmoituksen 
tekemiseen ja terveydentilan vaikutuksesta 
ajokykyyn. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetussa il-
moituksessa voidaan antaa tieto ainoastaan: 

1) siitä, että ilmoituksen kohteena oleva 
henkilö ei täytä ajokorttiluvan edellytyksenä 
olevia terveysvaatimuksia; 

2) lääkärin, sairaanhoitajan tai terveyden-
hoitajan ehdottamista lisätoimenpiteistä ter-
veydentilan tai siitä ajokykyyn aiheutuvien 
vaikutusten tarkemmaksi selvittämiseksi. 

Mitä tässä pykälässä säädetään lääkärin il-
moitusvelvollisuudesta, koskee myös optik-
koa 20 §:ssä tarkoitetun liikennevalvontaan 
liittyvän näkökykyä koskevan tarkastuksen 
yhteydessä. 

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tar-
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kemmat määräykset ilmoituksen tekemisestä. kemmat määräykset ilmoituksen tekemisestä. 
31 § 

Ajokortin vaatimukset 

Ajokortin on oltava ajokorttidirektiivin 1 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun mallin mu-
kainen. Valtioneuvoston asetuksella voidaan 
antaa tarkempia säännöksiä ajokorttia koske-
vista vaatimuksista sekä siihen sisällytettä-
vistä tiedoista. 

Ajokortti toimitetaan hakijalle postitse. Jos 
postitse toimittaminen ei hakijalla ennestään 
olevan ajokortin viranomaisen haltuun saa-
miseksi tai muusta asiakirjaturvallisuuteen 
tai tässä laissa säädettyyn tehtävään liitty-
västä syystä ole mahdollista, ajokortin luo-
vuttaa Liikenne- ja viestintävirasto. Valtio-
neuvoston asetuksella voidaan antaa tarkem-
pia säännöksiä ajokorttien postitse toimitta-
misen esteistä, postittamisessa noudatetta-
vasta menettelystä ja muista postittamisen 
vaatimuksista sekä hakijalla ennestään ole-
van ajokortin palauttamisesta viranomaisel-
le. 

Ajokortin valmistamisesta ja toimittamises-
ta 26 §:n mukaisesti luovutettavaksi vastaa 
Liikenne- ja viestintävirasto. Liikenne- ja 
viestintävirasto vastaa myös muiden tässä 
laissa tarkoitettujen lupien ja todistusten 
valmistamisesta ja toimittamisesta, jollei 
erikseen toisin säädetä.  

Mitä tässä pykälässä säädetään ajokortista, 
ei koske väliaikaista, tilapäistä eikä kansain-
välistä ajokorttia. 

31 § 

Ajokortin vaatimukset 

Ajokortin on oltava ajokorttidirektiivin 1 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun mallin mu-
kainen. Valtioneuvoston asetuksella voidaan 
antaa tarkempia säännöksiä ajokorttia koske-
vista vaatimuksista sekä siihen sisällytettä-
vistä tiedoista. 

Ajokorttiin merkitään ajokorttilupaa vas-
taavat luokat. Ajokorttiin liitettyjä ehtoja, ra-
joituksia ja muita tietoja koskevat merkinnät 
tehdään koodin muodossa. Valtioneuvoston 
asetuksella voidaan antaa tarkempia sään-
nöksiä koodeista ja niiden käytöstä. Ajokort-
tilupaa tai ajokortin uudistamista koskevaan 
hakemukseen on liitettävä uusi valokuva, jos 
viranomaisen rekistereihin tallennettu kuva 
on yli 15 vuotta vanha.   

 
 

 
 

Ajokortin valmistamisesta ja toimittamises-
ta 26 §:n mukaisesti luovutettavaksi vastaa 
Liikenne- ja viestintävirasto. Virasto vastaa 
myös muiden tässä laissa tarkoitettujen lu-
pien ja todistusten valmistamisesta ja toimit-
tamisesta, jollei erikseen toisin säädetä.  

 
Mitä tässä pykälässä säädetään ajokortista, 

ei koske väliaikaista, tilapäistä eikä kansain-
välistä ajokorttia. 

65 § 

Ajokieltoon määrääminen toistuvien rikko-
musten perusteella 

Poliisin on määrättävä ajo-oikeuden haltija 
ajokieltoon, jos ajo-oikeudenhaltija on vähin-
tään neljästi kahden vuoden tai kolmesti 
vuoden kuluessa syyllistynyt moottorikäyt-
töistä ajoneuvoa kuljettaessaan: 

1) tieliikennelain 6 luvussa tarkoitettuun 
liikennerikkomukseen, lukuun ottamatta mui-
ta liikennevirhemaksulla rangaistavia tekoja 
kuin: 

a) tieliikennelain 98 §:n 2 momentissa tar-

65 § 

Ajokieltoon määrääminen toistuvien rikko-
musten perusteella 

Poliisin on määrättävä ajo-oikeuden haltija 
ajokieltoon, jos on todettu, että tämä on vä-
hintään neljästi kahden vuoden tai kolmesti 
vuoden kuluessa syyllistynyt moottorikäyt-
töistä ajoneuvoa kuljettaessaan: 

1)  tieliikennelain 103 §:ssä tarkoitettuun 
liikennerikkomukseen, lukuun ottamatta mui-
ta rikesakolla rangaistavia tekoja kuin: 

 
a) tieliikennelain 24 a §:n 2 momentissa 
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koitettua viestintävälineen kiellettyä käyttöä 
ajon aikana; 

b) tieliikennelaissa tarkoitettua nopeusra-
joituksen rikkomista moottorikäyttöisellä 
ajoneuvolla yli 10 kilometrillä tunnissa, jos 
suurin sallittu liikenteenohjauslaitteella osoi-
tettu nopeus on enintään 60 kilometriä tun-
nissa; 

c) tieliikennelaissa tarkoitettua nopeusrajoi-
tuksen rikkomista moottorikäyttöisellä ajo-
neuvolla yli 15 kilometrillä tunnissa, jos suu-
rin sallittu liikenteenohjauslaitteella osoitettu 
nopeus on yli 60 kilometriä tunnissa; 

d) tieliikennelain 74 §:ssä tarkoitetun pu-
naisen liikennevalo-opastimen noudattamatta 
jättämistä; 

2) liikenteen palveluista annetussa laissa 
(320 /2017) tarkoitettuun tieliikenteen sosi-
aalilainsäädännön rikkomiseen; 

3) rikoslain 23 luvun 1 §:ssä tarkoitettuun 
liikenneturvallisuuden vaarantamiseen tai 11 
§:ssä tarkoitettuun liikennepakoon tieliiken-
teessä; 

4) liikenteen palveluista annetussa laissa 
tarkoitettuun kuljettajan ammattipätevyys-
säännösten rikkomiseen; ei kuitenkaan II 
osan 3 luvun 13 §:ssä säädetystä asiakirjoja 
koskevasta rikkomuksesta; 

5) liikennevalvontaa vaikeuttavien laittei-
den kieltämisestä annetun lain (546/1998) 3 
§:n 1 kohdassa tarkoitettuun paljastinlaite-
rikkomukseen;  

6) vaarallisten aineiden kuljetuksesta anne-
tun lain (719/1994) 19 §:n 3 momentissa tar-
koitettuun vaarallisten aineiden kuljetusrik-
komukseen. 

 
 
 
 
Pykälän 1 momenttia sovellettaessa otetaan 

huomioon rikkomukset, joista on määrätty 
tieliikennelain 161 §:ssä tarkoitettu ajoneu-
vokohtainen liikennevirhemaksu, vain jos 
rikkomuksen tekijä on valokuvattu tai vas-
taavalla teknisellä järjestelmällä tallennettu 
automaattisessa liikennevalvonnassa tai muu-
ten ajoneuvoa pysäyttämättä siten, että hänet 
olisi voitu tunnistaa. 

Auton ajo-oikeuden haltija on kuitenkin 1 

tarkoitettua matkapuhelimen kiellettyä käyt-
töä ajon aikana; 

b) tieliikennelain 25 §:n 1 ja 2 momentissa 
tarkoitettua nopeusrajoituksen rikkomista 
moottorikäyttöisellä ajoneuvolla; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) liikenteen palveluista annetun lain VI 

osan 2 luvun 6 §:ssä tarkoitettuun tieliiken-
teen sosiaalilainsäädännön rikkomiseen; 

3) rikoslain 23 luvun 1 §:ssä tarkoitettuun 
liikenneturvallisuuden vaarantamiseen tai 11 
§:ssä tarkoitettuun liikennepakoon tieliiken-
teessä; 

4) ajoneuvolain 96 §:n 1 momentissa tar-
koitettuun ajoneuvorikkomukseen; 

 
 
 
5) liikenteen palveluista annetun lain VI 

osan 2 luvun 3 §:ssä tarkoitettuun ammatti-
pätevyyssäännösten rikkomiseen; 

 
6) liikennevalvontaa vaikeuttavien laittei-

den kieltämisestä annetun lain (546/1998) 3 
§:n 1 kohdassa tarkoitettuun paljastinlaite-
rikkomukseen; 

7) vaarallisten aineiden kuljetuksesta anne-
tun lain (719/1994) 19 §:n 3 momentissa tar-
koitettuun vaarallisten aineiden kuljetusrik-
komukseen. 

Pykälän 1 momenttia sovellettaessa otetaan 
huomioon rikkomukset, joista on määrätty 
tieliikennelain 161 §:ssä tarkoitettu ajoneu-
vokohtainen liikennevirhemaksu, vain jos 
rikkomuksen tekijä on valokuvattu tai vas-
taavalla teknisellä järjestelmällä tallennettu 
automaattisessa liikennevalvonnassa tai muu-
ten ajoneuvoa pysäyttämättä siten, että hänet 
olisi voitu tunnistaa. 

Auton ajo-oikeuden haltija on kuitenkin 1 
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HE 61/2018 vp 
 

Ehdotus 
 

momentista poiketen määrättävä ajokieltoon, 
jos hän auton ensimmäisen ajo-oikeuden 
saamista seuraavan kahden vuoden aikana 
syyllistyy kolmasti kahden vuoden tai kah-
desti yhden vuoden sisällä 1 momentissa tar-
koitettuun tekoon. Sama koskee myös moot-
toripyörän ajo-oikeuden haltijaa, jolla ei ole 
auton ajo-oikeutta, kahden vuoden ajan 
moottoripyörän ajo-oikeuden alkamisesta. 

Ajokielto on määrättävä pantavaksi täytän-
töön välittömästi, kun päätös ajokiellosta on 
tehty. 

Liikenne- ja viestintävirasto lähettää ajo-
oikeuden haltijalle liikenneasioiden rekisterin 
tietojen perusteella muistutuksen tässä pykä-
lässä tarkoitetun ajokiellon määräämisperus-
teista. Muistutus lähetetään siinä vaiheessa, 
kun seuraava 1 momentissa tarkoitettu teko 
johtaa poliisin ajokieltoharkintaan. 
 

momentista poiketen määrättävä ajokieltoon, 
jos hän auton ensimmäisen ajo-oikeuden 
saamista seuraavan kahden vuoden aikana 
syyllistyy kolmasti kahden vuoden tai kah-
desti yhden vuoden sisällä 1 momentissa tar-
koitettuun tekoon. Sama koskee myös moot-
toripyörän ajo-oikeuden haltijaa, jolla ei ole 
auton ajo-oikeutta, kahden vuoden ajan 
moottoripyörän ajo-oikeuden alkamisesta. 

Ajokielto on määrättävä pantavaksi täytän-
töön välittömästi, kun päätös ajokiellosta on 
tehty. 

Liikenne- ja viestintävirasto lähettää ajo-
oikeuden haltijalle liikenneasioiden rekisterin 
tietojen perusteella muistutuksen tässä pykä-
lässä tarkoitetun ajokiellon määräämisperus-
teista. Muistutus lähetetään siinä vaiheessa, 
kun seuraava 1 momentissa tarkoitettu teko 
johtaa poliisin ajokieltoharkintaan. 
 

 
95 §  

Muutoksenhaku 

Kuljettajantutkinnon vastaanottajan tässä 
laissa säädettyjä tehtäviä hoidettaessa annet-
tuun päätökseen saa vaatia oikaisua Liiken-
ne- ja viestintävirastolta. Oikaisuvaatimus-
menettelystä säädetään hallintolaissa. 

Liikenne- ja viestintäviraston oikaisuvaa-
timuksen johdosta antamaan ja muuhun pää-
tökseen saa hakea muutosta valittamalla hal-
linto-oikeuteen siten kuin oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetussa laissa ( / ) hallin-
tolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Jos 
hakijalle myönnetään tässä laissa tarkoitettu 
ajokortti tai muu lupa hakemuksen mukaises-
ti ilman ajokorttiin tai muuhun lupaan asetet-
tavia ehtoja tai rajoituksia, hakijalle ei ajo-
kortin tai luvan lisäksi anneta muuta päätöstä 
eikä valitusosoitusta. 

Poliisin tämän lain nojalla tekemään pää-
tökseen saa hakea muutosta valittamalla hal-
linto-oikeuteen siten kuin oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetussa laissa säädetään. 
Poliisin tämän lain nojalla tekemä päätös 
voidaan panna täytäntöön valituksen estämät-
tä. 

Hallinto-oikeuden päätökseen autokoululu-

95 § 

Muutoksenhaku 

Kuljettajantutkinnon vastaanottajan tässä 
laissa säädettyjä tehtäviä hoidettaessa annet-
tuun päätökseen saa vaatia oikaisua Liiken-
ne- ja viestintävirastolta. Oikaisuvaatimus-
menettelystä säädetään hallintolaissa. 

Liikenne- ja viestintäviraston oikaisuvaa-
timuksen johdosta antamaan ja muuhun pää-
tökseen saa hakea muutosta valittamalla hal-
linto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa (586/1996) säädetään. Jos hakijalle 
myönnetään tässä laissa tarkoitettu ajokortti 
tai muu lupa hakemuksen mukaisesti ilman 
ajokorttiin tai muuhun lupaan asetettavia eh-
toja tai rajoituksia, hakijalle ei ajokortin tai 
luvan lisäksi anneta muuta päätöstä eikä vali-
tusosoitusta. 

 
Poliisin tämän lain nojalla tekemään pää-

tökseen saa hakea muutosta valittamalla hal-
linto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa säädetään. Poliisin tämän lain nojalla 
tekemä päätös voidaan panna täytäntöön vali-
tuksen estämättä. 

Hallinto-oikeuden päätökseen autokoululu-
van peruuttamista ja liikenneopettajaluvan 
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van peruuttamista ja liikenneopettajaluvan 
peruuttamista koskevassa asiassa saa hakea 
muutosta valittamalla siten kuin oikeuden-
käynnistä hallintoasioissa annetussa laissa 
säädetään. Hallinto-oikeuden muuhun pää-
tökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, 
jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitus-
luvan. 

peruuttamista koskevassa asiassa saa hakea 
muutosta valittamalla siten kuin hallintolain-
käyttölaissa säädetään. Hallinto-oikeuden 
muuhun päätökseen saa hakea muutosta va-
littamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus 
myöntää valitusluvan. 
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5. 

Laki 

ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta  

 
 
HE 61/2018 vp 
 

Ehdotus 
 

  
53 § 

Oikaisu ja muutoksenhaku 

Katsastusluvan haltijan katsastusasiassa ja 
jatkokoulutusluvan haltijan koulutusasiassa 
tekemään päätökseen saa vaatia oikaisua Lii-
kenne- ja viestintävirastolta. siten kuin hal-
lintolaissa säädetään. 

Liikenne- ja viestintäviraston oikaisuvaa-
timuksen johdosta tekemään päätökseen tai 
sen tämän lain nojalla muutoin tekemään 
päätökseen haetaan muutosta siten kuin oi-
keudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa 
laissa ( / ) säädetään. Hallinto-oikeuden pää-
tökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, 
jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitus-
luvan. 
 
 

53 § 

Oikaisu ja muutoksenhaku 

Katsastusluvan haltijan katsastusasiassa ja 
jatkokoulutusluvan haltijan koulutusasiassa 
tekemään päätökseen saa vaatia oikaisua Lii-
kenne- ja viestintävirastolta. siten kuin hal-
lintolaissa säädetään. 

Liikenne- ja viestintäviraston oikaisuvaa-
timuksen johdosta tekemään päätökseen tai 
sen tämän lain nojalla muutoin tekemään 
päätökseen haetaan muutosta siten kuin hal-
lintolainkäyttölaissa säädetään (586/1996). 
Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla vain, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan. 
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6. 

Laki 

ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain 14 §:n muuttamisesta   

 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

14 §  

Täytäntöönpano ja tarkemmat säännökset 

Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa tässä 
laissa säädettyjen tehtävien valtakunnallisesta 
ohjauksesta. 

Väylävirasto voi sopimuksen nojalla antaa 
maakunnalle hoidettavaksi virastolle tämän 
lain mukaan kuuluvia julkisia tehtäviä tai ot-
taa hoidettavakseen tämän lain mukaan maa-
kunnalle kuuluvia julkisia tehtäviä.  
 

14 § 

Täytäntöönpano ja tarkemmat säännökset  

Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa tässä 
laissa säädettyjen tehtävien valtakunnallisesta 
ohjauksesta. 

Väylävirasto voi sopimuksen nojalla antaa 
kunnalle hoidettavaksi virastolle tämän lain 
mukaan kuuluvia julkisia tehtäviä tai ottaa 
hoidettavakseen tämän lain mukaan kunnalle 
kuuluvia julkisia tehtäviä. 
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7. 

Laki 

ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain muuttamisesta 

 
 

HE 61/2018 vp 
 

Ehdotus 
 

31 § 

Oikaisun hakeminen ja muutoksenhaku 

Yksittäishyväksynnän myöntäjän tekemään 
yksittäishyväksyntää koskevaan päätökseen 
saa vaatia oikaisua Liikenne- ja viestintävi-
rastolta siten kuin hallintolaissa säädetään. 

Liikenne- ja viestintäviraston oikaisuvaa-
timuksen johdosta tekemään päätökseen tai 
sen tämän lain nojalla muutoin tekemään 
päätökseen haetaan muutosta siten kuin oi-
keudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa 
laissa ( / ) säädetään. Hallinto-oikeuden pää-
tökseen saa hakea muutosta vain, jos korkein 
hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 

31 § 

Oikaisun hakeminen ja muutoksenhaku 

Yksittäishyväksynnän myöntäjän tekemään 
yksittäishyväksyntää koskevaan päätökseen 
saa vaatia oikaisua Liikenne- ja viestintävi-
rastolta siten kuin hallintolaissa säädetään. 

Liikenne- ja viestintäviraston oikaisuvaa-
timuksen johdosta tekemään päätökseen tai 
sen tämän lain nojalla muutoin tekemään 
päätökseen haetaan muutosta siten kuin hal-
lintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 
Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea 
muutosta vain, jos korkein hallinto-oikeus 
myöntää valitusluvan. 
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8. 

Laki 

ajoneuvolain muuttamisesta 

 
 

HE 61/2018 vp 
 

Ehdotus 
 

20 § 

Pelastusauto, poliisiajoneuvo, Tullin ajoneu-
vo ja Rajavartiolaitoksen ajoneuvo 

Pelastusauto on pelastustoimen käyttöön 
erityisesti valmistettu, kokonaismassaltaan 
yli 3,5 tonnia oleva M- tai N-luokan ajoneu-
vo. Pelastusauto on myös muu M- tai N-
luokan ajoneuvo, joka on kunnan tai kun-
tayhtymän pelastuslaitoksen tai valtion pelas-
tushallinnon viranomaisen, Pelastusopiston 
tai lentoaseman pitäjän hallinnassa ja jota 
käytetään yksinomaan pelastustoimen tehtä-
viin. Pelastusauto on myös palokunnan omis-
tuksessa oleva miehistöauto, jossa on kuljet-
tajan lisäksi tilaa vähintään kahdeksalle hen-
kilölle. 

Poliisiajoneuvo on poliisin käyttöön erityi-
sesti valmistettu tai varustettu ajoneuvo. 

Rajavartiolaitoksen ajoneuvo on Rajavar-
tiolaitoksen käyttöön erityisesti valmistettu 
tai varustettu ajoneuvo. 

Tullin ajoneuvo on Tullin käyttöön erityi-
sesti valmistettu tai varustettu ajoneuvo. 

Sisäministeriön asetuksella säädetään pe-
lastustoimen edellyttämistä pelastusauton ra-
kenteesta, varusteista ja väristä sekä polii-
siajoneuvon ja Rajavartiolaitoksen ajoneuvon 
varusteista sekä tunnusvärityksestä ja -
merkeistä. Edellä tarkoitetun asetuksen mu-
kaista poliisiajoneuvon tai Rajavartiolaitok-
sen ajoneuvon tunnusväritystä ja -merkkejä 
ei saa käyttää muissa ajoneuvoissa. Liikenne- 
ja viestintävirasto antaa määräykset pelastus-
auton, poliisiajoneuvon, Tullin ajoneuvon ja 
Rajavartiolaitoksen ajoneuvon erikoiskäytön 
edellyttämien merkki- ja varoitusvalaisimien, 
heijastimien, heijastavien merkintöjen sekä 
äänimerkinantolaitteiden teknisistä vaati-

20 § 

Pelastusauto, poliisiajoneuvo, Tullin ajoneu-
vo ja Rajavartiolaitoksen ajoneuvo 

Pelastusauto on pelastustoimen käyttöön 
erityisesti valmistettu, kokonaismassaltaan 
yli 3,5 tonnia oleva M- tai N-luokan ajoneu-
vo. Pelastusauto on myös muu M- tai N-
luokan ajoneuvo, joka on kunnan tai kun-
tayhtymän pelastuslaitoksen tai valtion pelas-
tushallinnon viranomaisen, Pelastusopiston 
tai lentoaseman pitäjän hallinnassa ja jota 
käytetään yksinomaan pelastustoimen tehtä-
viin. Pelastusauto on myös palokunnan omis-
tuksessa oleva miehistöauto, jossa on kuljet-
tajan lisäksi tilaa vähintään kahdeksalle hen-
kilölle. 

Poliisiajoneuvo on poliisin käyttöön erityi-
sesti valmistettu tai varustettu ajoneuvo. 

Rajavartiolaitoksen ajoneuvo on Rajavar-
tiolaitoksen käyttöön erityisesti valmistettu 
tai varustettu ajoneuvo. 

Tullin ajoneuvo on Tullin käyttöön erityi-
sesti valmistettu tai varustettu ajoneuvo. 

Sisäministeriön asetuksella säädetään pe-
lastustoimen edellyttämistä pelastusauton ra-
kenteesta, varusteista ja väristä sekä polii-
siajoneuvon ja Rajavartiolaitoksen ajoneuvon 
varusteista sekä tunnusvärityksestä ja -
merkeistä. Edellä tarkoitetun asetuksen mu-
kaista poliisiajoneuvon tai Rajavartiolaitok-
sen ajoneuvon tunnusväritystä ja -merkkejä 
ei saa käyttää muissa ajoneuvoissa. Liikenne- 
ja viestintävirasto antaa määräykset pelastus-
auton, poliisiajoneuvon, Tullin ajoneuvon ja 
Rajavartiolaitoksen ajoneuvon erikoiskäytön 
edellyttämien merkki- ja varoitusvalaisimien, 
heijastimien, heijastavien merkintöjen sekä 
äänimerkinantolaitteiden teknisistä vaati-
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muksista ja asennuksesta. muksista ja asennuksesta. 
21 § 

Ambulanssi ja ensihoitoajoneuvo 

Ambulanssi on sairaiden tai loukkaantu-
neiden henkilöiden kuljetukseen tarkoitettu 
M-luokan ajoneuvo, jossa on erityisvarusteita 
tätä tarkoitusta varten. 

Ensihoitoajoneuvo on terveydenhuoltolais-
sa (1326/2010) tarkoitettuun ensihoitopalve-
lun ensihoitotehtäviin varustettu ajoneuvo. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 
säädetään tarvittaessa ambulanssin ja ensi-
hoitoajoneuvon tarkemmasta luokittelusta, 
korin ja potilastilan mitoituksesta, suoritus-
kyvystä sekä lääkinnällisistä ja muista varus-
teista. Liikenne- ja viestintävirasto antaa tar-
kemmat määräykset ambulanssin ja ensihoi-
toajoneuvojen erikoiskäytön edellyttämien 
merkki- ja varoitusvalaisimien, heijastimien, 
heijastavien merkintöjen sekä äänimerkin-
antolaitteiden teknisistä vaatimuksista ja 
asennuksesta. 

21 § 

Ambulanssi 

Ambulanssi on sairaiden tai loukkaantu-
neiden henkilöiden kuljetukseen tarkoitettu 
M-luokan ajoneuvo, jossa on erityisvarusteita 
tätä tarkoitusta varten. 
(Poist.) 
 
 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 
säädetään tarvittaessa ambulanssien tarkem-
masta luokittelusta, korin ja potilastilan mi-
toituksesta, suorituskyvystä sekä lääkinnälli-
sistä ja muista varusteista. Liikenne- ja vies-
tintävirasto antaa määräykset ambulanssin 
erikoiskäytön edellyttämien merkki- ja varoi-
tusvalaisimien, heijastimien, heijastavien 
merkintöjen sekä äänimerkin-antolaitteiden 
teknisistä vaatimuksista ja asennuksesta. 

50 e § 

Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen yksit-
täishyväksynnässä 

Osan, järjestelmän ja erillisen teknisen yk-
sikön vaatimustenmukaisuus voidaan yksit-
täishyväksynnässä osoittaa: 

1) hyväksynnän hakijan toimittamalla 
ETA-valtion tai Ahvenanmaan maakunnan 
hyväksyntäviranomaisen myöntämällä EY-
tyyppihyväksyntätodistuksella tai tämän to-
distuksen mukaista hyväksyntää osoittavalla 
hyväksymismerkinnällä; 

2) asianomaista E-sääntöä soveltavan valti-
on hyväksyntäviranomaisen myöntämällä E-
tyyppihyväksyntätodistuksella tai tämän to-
distuksen mukaista hyväksyntää osoittavalla 
hyväksymismerkinnällä. 

Edellä 1 momentin lisäksi valtioneuvoston 
asetuksella säädetään, milloin vaatimusten-
mukaisuus voidaan teknisten vaatimusten 
osalta osoittaa: 

1) ETA-valtion tai E-sääntöä soveltavan 
valtion ilmoittaman tutkimuslaitoksen päte-
vyysaluettaan vastaavan selvityksen perus-
teella; 

2) 48 §:ssä tarkoitetun hyväksytyn asian-

50 e § 

Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen yksit-
täishyväksynnässä 

Osan, järjestelmän ja erillisen teknisen yk-
sikön vaatimustenmukaisuus voidaan yksit-
täishyväksynnässä osoittaa: 

1) hyväksynnän hakijan toimittamalla 
ETA-valtion tai Ahvenanmaan maakunnan 
hyväksyntäviranomaisen myöntämällä EY-
tyyppihyväksyntätodistuksella tai tämän to-
distuksen mukaista hyväksyntää osoittavalla 
hyväksymismerkinnällä; 

2) asianomaista E-sääntöä soveltavan valti-
on hyväksyntäviranomaisen myöntämällä E-
tyyppihyväksyntätodistuksella tai tämän to-
distuksen mukaista hyväksyntää osoittavalla 
hyväksymismerkinnällä. 

Edellä 1 momentin lisäksi valtioneuvoston 
asetuksella säädetään, milloin vaatimusten-
mukaisuus voidaan teknisten vaatimusten 
osalta osoittaa: 

1) ETA-valtion tai E-sääntöä soveltavan 
valtion ilmoittaman tutkimuslaitoksen päte-
vyysaluettaan vastaavan selvityksen perus-
teella; 

2) 48 §:ssä tarkoitetun hyväksytyn asian-
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tuntijan pätevyysaluettaan vastaavan selvi-
tyksen perusteella; 

3) osaan, järjestelmään tai erilliseen tekni-
seen yksikköön kiinnitetyllä kansainvälisesti 
yleisesti käytetyllä muulla kuin 1 momentissa 
tarkoitetulla hyväksymismerkinnällä; 

4) valmistajan suorittamin yleisesti käytet-
tyihin menettelyihin perustuvin mittauksin, 
laskelmin tai testein; 

5) vähäisiltä osin yksittäishyväksynnän 
myöntäjän tekemillä tarkastuksilla, mittauk-
silla, laskelmilla ja selvityksillä. 

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tar-
kempia määräyksiä ajoneuvon vaatimusten-
mukaisuuden teknisistä osoittamistavoista 
yksittäishyväksynnässä. (28.6.2017/507) 

tuntijan pätevyysaluettaan vastaavan selvi-
tyksen perusteella; 

3) osaan, järjestelmään tai erilliseen tekni-
seen yksikköön kiinnitetyllä kansainvälisesti 
yleisesti käytetyllä muulla kuin 1 momentissa 
tarkoitetulla hyväksymismerkinnällä; 

4) valmistajan suorittamin yleisesti käytet-
tyihin menettelyihin perustuvin mittauksin, 
laskelmin tai testein; 

5) vähäisiltä osin yksittäishyväksynnän 
myöntäjän tekemillä tarkastuksilla, mittauk-
silla, laskelmilla ja selvityksillä. 

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tar-
kempia määräyksiä ajoneuvon vaatimusten-
mukaisuuden teknisistä osoittamistavoista 
yksittäishyväksynnässä. 

96 § 

Ajoneuvorikkomus 

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta 
1) laiminlyö 5 tai 57 §:ssä säädetyn kor-

jausvelvoitteen, 
2) rikkoo 6 §:n 1 momentissa, 51, 56, 57, 

75 tai 84 §:ssä säädettyä ajoneuvon käyttö-
kieltoa tai ajokieltoa, 

3) rikkoo 6 §:n 2 tai 3 momentissa säädet-
tyä valmistuksen, maahantuonnin, kaupan pi-
tämisen, myynnin tai muun luovuttamisen 
kieltoa, 

4) laiminlyö 9 §:n 2 momentissa säädetyn 
velvollisuuden pitää ajoneuvo liikennekel-
poisena, 

5) laiminlyö 61 tai 62 §:ssä säädetyn kat-
sastuttamisvelvollisuuden,  

6) rikkoo 66 a §:n 5 momentin nojalla sää-
dettyä vaatimusta rekisteritunnuksen ja -
kilpien, siirtomerkkien tai kansallisuustun-
nuksen käytöstä, kiinnittämisestä tai kunnos-
sapidosta, 

7) käyttää 66 f §:ssä tarkoitettua koenume-
rotodistusta tai siirtolupaa mainitun pykälän 
tai sen nojalla annettujen säännösten vastai-
sesti, 

8) rikkoo 71 §:ssä säädettyä velvollisuutta 
sallia teknisen tienvarsitarkastuksen suorit-
taminen, 

9) kieltäytyy esittämästä 71 §:ssä tai toimit-
tamasta 93 §:ssä tarkoitettua asiakirjaa tai 
päästämästä 71 §:ssä tarkoitettua henkilöä 
ajoneuvoon tai 82 §:ssä tarkoitettua viran-
omaista tai henkilöä ajoneuvojen, osien tai 

96 § 

Ajoneuvorikkomus 

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta 
1) laiminlyö 5 tai 57 §:ssä säädetyn kor-

jausvelvoitteen, 
2) rikkoo 6 §:n 1 momentissa, 51, 56, 57, 

75 tai 84 §:ssä säädettyä ajoneuvon käyttö-
kieltoa tai ajokieltoa, 

3) rikkoo 6 §:n 2 tai 3 momentissa säädet-
tyä valmistuksen, maahantuonnin, kaupan pi-
tämisen, myynnin tai muun luovuttamisen 
kieltoa, 

4) laiminlyö 9 §:n 2 momentissa säädetyn 
velvollisuuden pitää ajoneuvo liikennekel-
poisena, 

5) laiminlyö 61 tai 62 §:ssä säädetyn kat-
sastuttamisvelvollisuuden,  

6) rikkoo 66 a §:n 5 momentin nojalla sää-
dettyä vaatimusta rekisteritunnuksen ja -
kilpien, siirtomerkkien tai kansallisuustun-
nuksen käytöstä, kiinnittämisestä tai kunnos-
sapidosta, 

7) käyttää 66 f §:ssä tarkoitettua koenume-
rotodistusta tai siirtolupaa mainitun pykälän 
tai sen nojalla annettujen säännösten vastai-
sesti, 

8) rikkoo 71 §:ssä säädettyä velvollisuutta 
sallia teknisen tienvarsitarkastuksen suorit-
taminen, 

9) kieltäytyy esittämästä 71 §:ssä tai toimit-
tamasta 93 §:ssä tarkoitettua asiakirjaa tai 
päästämästä 71 §:ssä tarkoitettua henkilöä 
ajoneuvoon tai 82 §:ssä tarkoitettua viran-
omaista tai henkilöä ajoneuvojen, osien tai 
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erillisten teknisten yksiköiden maahantuon-
tia, valmistusta tai kauppaa harjoittavan val-
mistus-, varasto- tai myyntipaikkaan taikka 
estää ottamasta tutkimusta varten näytettä tai 
saamasta tarpeellista ajoneuvon, osan tai eril-
lisen teknisen yksikön ominaisuuksia taikka 
hyväksymistä koskevaa asiakirjaa tai tietoa, 

10) laiminlyö 93 c §:ssä säädetyn selosteen 
antamisen, 

11) suorittaa 87 §:ssä tarkoitettuja asennus- 
ja korjaustöitä ilman asianmukaista lupaa tai 
vastoin 90 §:ssä säädettyä rajoitusta, 

12) kieltäytyy päästämästä 91 §:ssä tarkoi-
tettua viranomaista tai henkilöä järjestelmien, 
osien tai erillisten teknisten yksiköiden asen-
nus- tai korjauspaikkaan, 

13) laiminlyö 78 §:ssä tarkoitetun velvolli-
suuden hankkia lupa osien ja teknisten yksi-
köiden myyntiin tarjoamiseen tai myyntiin, 

14) rikkoo 80 §:n 1 momentin nojalla mää-
rättyä ensirekisteröinti- tai myyntikieltoa, 

15) laiminlyö 30 §:n 1 momentissa mainit-
tuun säädökseen liittyvässä teknisiä vaati-
muksia sisältävässä Euroopan unionin lain-
säädännössä säädetyn sellaisen tiedon anto-
velvollisuuden, joka voi johtaa ajoneuvon, 
osan, erillisen teknisen yksikön tai varusteen 
markkinoilta pois vetämiseen, 

16) laiminlyö 45 §:n 2 momentin, 46 §:n 4 
momentin, 81 §:n 2 momentin tai 86 a §:n 1 
momentin mukaisen ilmoitusvelvollisuuten-
sa, 

17) laiminlyö valmistajalle asetetun vel-
voitteen 46 a §:n 2 momentin 3 kohdassa tar-
koitetun tai 49 §:ssä tarkoitetussa toiminnas-
sa tarvittavan aineiston toimittamisesta saa-
taville, 

18) laiminlyö 93, 93 a tai 93 b §:ssä tarkoi-
tetun tiedon saattamisen käyttöön taikka 

19) rikkoo 20 §:n 5 momentissa säädettyä 
poliisiajoneuvon tai Rajavartiolaitoksen ajo-
neuvon tunnusvärityksen tai -merkkien käyt-
töä koskevaa kieltoa, on tuomittava, jollei te-
osta muualla laissa säädetä ankarampaa ran-
gaistusta, ajoneuvorikkomuksesta sakkoon. 

Ajoneuvorikkomuksesta tuomitaan myös 
se, joka tahallaan antaa oikeudelliselta merki-
tykseltään väärän tiedon nimetylle tutkimus-
laitokselle, hyväksytylle asiantuntijalle tai 
yksittäishyväksynnän myöntäjälle ajoneuvon, 
osan, erillisen teknisen yksikön tai varus-teen 
hyväksyntämenettelyä tai markkinoilta pois 

erillisten teknisten yksiköiden maahantuon-
tia, valmistusta tai kauppaa harjoittavan val-
mistus-, varasto- tai myyntipaikkaan taikka 
estää ottamasta tutkimusta varten näytettä tai 
saamasta tarpeellista ajoneuvon, osan tai eril-
lisen teknisen yksikön ominaisuuksia taikka 
hyväksymistä koskevaa asiakirjaa tai tietoa, 

10) laiminlyö 93 c §:ssä säädetyn selosteen 
antamisen, 

11) suorittaa 87 §:ssä tarkoitettuja asennus- 
ja korjaustöitä ilman asianmukaista lupaa tai 
vastoin 90 §:ssä säädettyä rajoitusta, 

12) kieltäytyy päästämästä 91 §:ssä tarkoi-
tettua viranomaista tai henkilöä järjestelmien, 
osien tai erillisten teknisten yksiköiden asen-
nus- tai korjauspaikkaan, 

13) laiminlyö 78 §:ssä tarkoitetun velvolli-
suuden hankkia lupa osien ja teknisten yksi-
köiden myyntiin tarjoamiseen tai myyntiin, 

14) rikkoo 80 §:n 1 momentin nojalla mää-
rättyä ensirekisteröinti- tai myyntikieltoa, 

15) laiminlyö 30 §:n 1 momentissa mainit-
tuun säädökseen liittyvässä teknisiä vaati-
muksia sisältävässä Euroopan unionin lain-
säädännössä säädetyn sellaisen tiedon anto-
velvollisuuden, joka voi johtaa ajoneuvon, 
osan, erillisen teknisen yksikön tai varusteen 
markkinoilta pois vetämiseen, 

16) laiminlyö 45 §:n 2 momentin, 46 §:n 4 
momentin, 81 §:n 2 momentin tai 86 a §:n 1 
momentin mukaisen ilmoitusvelvollisuuten-
sa, 

17) laiminlyö valmistajalle asetetun vel-
voitteen 46 a §:n 2 momentin 3 kohdassa tar-
koitetun tai 49 §:ssä tarkoitetussa toiminnas-
sa tarvittavan aineiston toimittamisesta saa-
taville, 

18) laiminlyö 93, 93 a tai 93 b §:ssä tarkoi-
tetun tiedon saattamisen käyttöön taikka 

19) rikkoo 20 §:n 5 momentissa säädettyä 
poliisiajoneuvon tai Rajavartiolaitoksen ajo-
neuvon tunnusvärityksen tai -merkkien käyt-
töä koskevaa kieltoa, on tuomittava, jollei te-
osta muualla laissa säädetä ankarampaa ran-
gaistusta, ajoneuvorikkomuksesta sakkoon. 

Ajoneuvorikkomuksesta tuomitaan myös 
se, joka tahallaan antaa oikeudelliselta merki-
tykseltään väärän tiedon nimetylle tutkimus-
laitokselle, hyväksytylle asiantuntijalle tai 
yksittäishyväksynnän myöntäjälle ajoneuvon, 
osan, erillisen teknisen yksikön tai varus-teen 
hyväksyntämenettelyä tai markkinoilta pois 
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vetämiseen johtavaa menettelyä varten suori-
tettavassa tarkastuksessa, mittauksessa tai 
testissä taikka tuotannon vaatimustenmukai-
suuden valvontaa varten suoritettavassa tes-
tissä tai arvioinnissa. 

Ajoneuvorikkomuksesta tuomitaan myös 
se, joka tahallaan tai huolimattomuudesta 

1) laiminlyö 30 §:n 1 momentissa mainittu-
ja säädöksiä täydentävässä, teknisiä vaati-
muksia sisältävässä Euroopan unionin ase-
tuksessa säädetyn korjaamiseen ja huoltami-
seen tarvittaviin tietoihin pääsyvelvoitteen, 

2) laiminlyö 30 §:n 1 momentissa mainittu-
ja säädöksiä täydentävässä, teknisiä vaati-
muksia sisältävässä Euroopan unionin ase-
tuksessa säädetyn ajoneuvon päästönrajoitus-
järjestelmän lisäaineen käyttövelvoitteen ajo-
neuvoa liikenteessä käytettäessä taikka 

3) rikkoo 30 §:n 1 momentissa mainittuja 
säädöksiä täydentävässä, teknisiä vaatimuk-
sia sisältävässä Euroopan unionin asetukses-
sa säädetyn päästönrajoitusjärjestelmän toi-
mintaa rajoittavan laitteen käytön kieltoa tai 
kieltoa muuttaa päästönrajoitusjärjestelmä 
tyyppihyväksynnän vaatimusten vastaiseksi. 

Kuljettajalle voidaan määrätä 40 euron lii-
kennevirhemaksu, jos hän tahallaan tai huo-
limattomuudesta rikkoo, mitä moottorikäyt-
töistä ajoneuvoa kuljetettaessa vaadittavien 
asiakirjojen mukana pitämisestä säädetään 
66 a §:n 2 momentissa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajoneuvon kuljettajalle, omistajalle tai py-

syvälle haltijalle voidaan määrätä 70 euron 
liikennevirhemaksu, jos hän tahallaan tai 
huolimattomuudesta rikkoo, mitä säädetään 
moottorikäyttöisen ajoneuvon tai hinattavan 
ajoneuvon rakennetta, varusteita tai kuntoa 
koskevassa 4 §:ssä, 7 §:n 1 momentissa tai 9 
§:n 1 momentissa. Mopoilijalle, mopon omis-
tajalle tai pysyvälle haltijalle voidaan mää-
rätä tässä momentissa tarkoitetusta rikko-

vetämiseen johtavaa menettelyä varten suori-
tettavassa tarkastuksessa, mittauksessa tai 
testissä taikka tuotannon vaatimustenmukai-
suuden valvontaa varten suoritettavassa tes-
tissä tai arvioinnissa. 

Ajoneuvorikkomuksesta tuomitaan myös 
se, joka tahallaan tai huolimattomuudesta 

1) laiminlyö 30 §:n 1 momentissa mainittu-
ja säädöksiä täydentävässä, teknisiä vaati-
muksia sisältävässä Euroopan unionin ase-
tuksessa säädetyn korjaamiseen ja huoltami-
seen tarvittaviin tietoihin pääsyvelvoitteen, 

2) laiminlyö 30 §:n 1 momentissa mainittu-
ja säädöksiä täydentävässä, teknisiä vaati-
muksia sisältävässä Euroopan unionin ase-
tuksessa säädetyn ajoneuvon päästönrajoitus-
järjestelmän lisäaineen käyttövelvoitteen ajo-
neuvoa liikenteessä käytettäessä taikka 

3) rikkoo 30 §:n 1 momentissa mainittuja 
säädöksiä täydentävässä, teknisiä vaatimuk-
sia sisältävässä Euroopan unionin asetukses-
sa säädetyn päästönrajoitusjärjestelmän toi-
mintaa rajoittavan laitteen käytön kieltoa tai 
kieltoa muuttaa päästönrajoitusjärjestelmä 
tyyppihyväksynnän vaatimusten vastaiseksi. 

Rikesakosta ajoneuvorikkomuksen ainoana 
rangaistuksena 4 §:n 1 momentissa säädetyn 
ajoneuvon yleisten turvallisuusvaatimusten, 4 
§:ssä, 7 §:n 1 momentissa tai 9 §:n 1 momen-
tissa säädetyn moottorikäyttöisen ajoneuvon 
tai hinattavan ajoneuvon rakennetta, varus-
teita tai kuntoa koskevan vaatimuksen, 8 §:n 
1 momentissa tai 85 §:n 1 momentissa sääde-
tyn katsastamattoman, rekisteröimättömän 
tai liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon 
käyttämistä koskevan kiellon, 64 §:n 1 mo-
mentissa säädetyn rekisteri-ilmoituksen te-
kemistä koskevan velvollisuuden sekä 66 a 
§:n 1 momentissa säädetyn asiakirjojen mu-
kanapitämisvelvollisuuden rikkomisesta sää-
detään rikesakkorikkomuksista annetussa 
laissa (986/2016). 

(5 mom. poist.) 
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muksesta 40 euron liikennevirhemaksu. 
Kuljettajalle voidaan määrätä 70 euron lii-

kennevirhemaksu, jos hän tahallaan tai huo-
limattomuudesta käyttää katsastamatonta, 
rekisteröimätöntä tai liikennekäytöstä pois-
tettua ajoneuvoa ajoneuvolain 8 §:n 1 mo-
mentin tai 85 §:n 1 momentissa säädetyn vas-
taisesti. 

Edellä 64 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
muuta kuin ajoneuvon liikennekäyttöä koske-
van rekisteritietoilmoituksen tahallisesta tai 
huolimattomuudesta tapahtuneesta tekemättä 
jättämisestä voidaan määrätä ajoneuvon 
omistajalle tai haltijalle 70 euron rikesakko. 

Liikennevirhemaksun määräämisestä, tie-
doksiannosta ja täytäntöönpanosta sääde-
tään tieliikennelaissa (    /    ). 

Ajoneuvorikkomuksesta jätetään ilmoitus 
tekemättä, esitutkinta toimittamatta, syyte 
nostamatta ja rangaistus määräämättä, jos 
samasta teosta voidaan määrätä ajoneuvove-
ro-lain (1281/2003) 47 a §:ssä tarkoitettu li-
sävero. Viranomaisen on tällöin ilmoitettava 
ajoneuvon käytöstä Liikenne- ja viestintävi-
rastolle. 

 
(6 mom. poist.) 
 
 
 
 
 
 
(7 mom. poist.) 
 
 
 
 
 
(8 mom. poist.) 
 
 
Ajoneuvorikkomuksesta jätetään ilmoitus 

tekemättä, esitutkinta toimittamatta, syyte 
nostamatta ja rangaistus määräämättä, jos 
samasta teosta voidaan määrätä ajoneuvove-
rolain (1281/2003) 47 a §:ssä tarkoitettu lisä-
vero. Viranomaisen on tällöin ilmoitettava 
ajoneuvon käytöstä Liikenne- ja viestintävi-
rastolle. 

98 § 

Muutoksenhaku 

Ajoneuvon hyväksyntää ja katsastusta kos-
kevaan katsastustoimipaikan päätökseen saa 
vaatia oikaisua Liikenne- ja viestintävirastol-
ta siten kuin hallintolaissa säädetään. 

Liikenne- ja viestintäviraston oikaisuvaa-
timuksen johdosta antamaan päätökseen sekä 
tämän lain nojalla muutoin antamaan päätök-
seen saa hakea muutosta valittamalla hallin-
to-oikeuteen siten kuin oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetussa laissa ( / ) sääde-
tään. Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen 
tämän lain nojalla antamaan päätökseen saa 
myös hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen siten kuin oikeudenkäynnistä hal-
lintoasioissa annetussa laissa säädetään. 

Hallinto-oikeuden päätökseen 42 §:ssä tar-
koitettuja toimia, 50 §:ssä tarkoitettua hyväk-
synnän peruuttamista, 66 f §:ssä tarkoitettua 
koenumerotodistuksen peruuttamista, 78 
§:ssä tarkoitettua luvan peruuttamista, 80–82 
§:ssä tarkoitettua kieltoa, 86 a §:ssä tarkoitet-
tua tyyppihyväksynnän peruuttamista sekä 92 
§:ssä tarkoitettua luvan peruuttamista koske-

98 § 

Muutoksenhaku 

Ajoneuvon hyväksyntää ja katsastusta kos-
kevaan katsastustoimipaikan päätökseen saa 
vaatia oikaisua Liikenne- ja viestintävirastol-
ta siten kuin hallintolaissa säädetään. 

Liikenne- ja viestintäviraston oikaisuvaa-
timuksen johdosta antamaan päätökseen sekä 
tämän lain nojalla muutoin antamaan päätök-
seen saa hakea muutosta valittamalla hallin-
to-oikeuteen siten kuin hallinto-
lainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Polii-
sin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen tämän lain 
nojalla antamaan päätökseen saa myös hakea 
muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten 
kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. 

 
Hallinto-oikeuden päätökseen 42 §:ssä tar-

koitettuja toimia, 50 §:ssä tarkoitettua hyväk-
synnän peruuttamista, 66 f §:ssä tarkoitettua 
koenumerotodistuksen peruuttamista, 78 
§:ssä tarkoitettua luvan peruuttamista, 80–82 
§:ssä tarkoitettua kieltoa, 86 a §:ssä tarkoitet-
tua tyyppihyväksynnän peruuttamista sekä 92 
§:ssä tarkoitettua luvan peruuttamista koske-
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vassa asiassa saa hakea muutosta valittamalla 
siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 
annetussa laissa säädetään. Hallinto-
oikeuden muuhun päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla vain, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan. 

Tämän lain nojalla tehtyä päätöstä on nou-
datettava muutoksenhausta huolimatta, jollei 
muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. 

vassa asiassa saa hakea muutosta valittamalla 
siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. 
Hallinto-oikeuden muuhun päätökseen saa 
hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein 
hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 

 
Tämän lain nojalla tehtyä päätöstä on nou-

datettava muutoksenhausta huolimatta, jollei 
muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. 
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9. 

Laki 

ajoneuvoverolain muuttamisesta  

 
HE 61/2018 vp Ehdotus 

 
48 § 

Ennakkoratkaisu 

Liikenne- ja viestintävirasto voi hakemuk-
sesta antaa ennakkoratkaisun ajoneuvoveroa 
koskevien säännösten soveltamisesta. En-
nakkoratkaisu annetaan enintään kahden 
vuoden pituiseksi ajanjaksoksi sille, jolle on 
tärkeää saada tieto lain soveltamisesta ajo-
neuvoonsa. Ennakkoratkaisun antamisesta 
peritään eräiden ennakkopäätösten maksupe-
rusteista annetun lain (1209/2006) mukainen 
maksu. 

Jos hakija vaatii, lainvoiman saanutta en-
nakkoratkaisua on noudatettava sitovana ha-
kijan verotuksessa sinä aikana, jota ennakko-
ratkaisu koskee. Ennakkoratkaisuun ei saa 
vaatia 50 §:ssä tarkoitettua oikaisua, vaan 
siihen haetaan muutosta valittamalla Helsin-
gin hallinto-oikeuteen siten kuin oikeuden-
käynnistä hallintoasioissa annetussa laissa ( 
/ ) säädetään. Päätökseen, jolla ennakkorat-
kaisu on jätetty antamatta, ei saa vaatia oikai-
sua eikä hakea muutosta valittamalla. Vali-
tusoikeus valtion puolesta on Liikenne- ja 
viestintäviraston veroasiamiehellä. 

48 § 

Ennakkoratkaisu 

Liikenne- ja viestintävirasto voi hakemuk-
sesta antaa ennakkoratkaisun ajoneuvoveroa 
koskevien säännösten soveltamisesta. En-
nakkoratkaisu annetaan enintään kahden 
vuoden pituiseksi ajanjaksoksi sille, jolle on 
tärkeää saada tieto lain soveltamisesta ajo-
neuvoonsa. Ennakkoratkaisun antamisesta 
peritään eräiden ennakkopäätösten maksupe-
rusteista annetun lain (1209/2006) mukainen 
maksu. 

Jos hakija vaatii, lainvoiman saanutta en-
nakkoratkaisua on noudatettava sitovana ha-
kijan verotuksessa sinä aikana, jota ennakko-
ratkaisu koskee. Ennakkoratkaisuun ei saa 
vaatia 50 §:ssä tarkoitettua oikaisua, vaan 
siihen haetaan muutosta valittamalla Helsin-
gin hallinto-oikeuteen siten kuin hallinto-
lainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Pää-
tökseen, jolla ennakkoratkaisu on jätetty an-
tamatta, ei saa vaatia oikaisua eikä hakea 
muutosta valittamalla. Valitusoikeus valtion 
puolesta on Liikenne- ja viestintäviraston ve-
roasiamiehellä. 

57 § 

Valvonta 

Ajoneuvoverotuksen valvonta kuuluu Lii-
kenne- ja viestintävirastolle sekä poliisi-, ra-
javartio- ja tulliviranomaisille. Laissa määrä-
tyn viranomaisen on valvottava, ettei liiken-
teessä käytetä tai maasta viedä sellaista ajo-
neuvoveron alaista ajoneuvoa, josta on erään-
tynyttä veroa suorittamatta. Virasto voi antaa 
muille viranomaisille ohjeita valvonnan suo-
rittamiseksi. 

(Uusi mom.) 

57 § 

Valvonta 

Ajoneuvoverotuksen valvonta kuuluu Lii-
kenne- ja viestintävirastolle sekä poliisi-, ra-
javartio- ja tulliviranomaisille. Laissa määrä-
tyn viranomaisen on valvottava, ettei liiken-
teessä käytetä tai maasta viedä sellaista ajo-
neuvoveron alaista ajoneuvoa, josta on erään-
tynyttä veroa suorittamatta. Virasto voi antaa 
muille viranomaisille ohjeita valvonnan suo-
rittamiseksi. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun valvonnan 
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suorittamiseksi valvontaviranomaiset voivat 
kuvata liikenteessä olevia ajoneuvoja. Ku-
vaaminen voi tapahtua myös automaattisesti 
ja se voi olla jatkuvaa tai toistuvaa. Kuvaa-
minen ei kuitenkaan saa kohdistua pysyväis-
luonteiseen asumiseen käytettäviin tiloihin. 
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10. 

Laki 

alkolukkolain muuttamisesta 

 
 

HE 61/2018 vp 
 

Ehdotus 
 

15 § 

Muutoksenhaku 

Liikenne- ja viestintäviraston tämän lain 
nojalla antamaan päätökseen saa vaatia oikai-
sua siten kuin hallintolaissa säädetään. 

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen 
saa hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen siten kuin oikeudenkäynnistä hal-
lintoasioissa annetussa laissa ( / ) säädetään. 
Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla vain, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan. 

Liikenne- ja viestintävirasto voi päätökses-
sään määrätä, että päätöstä on noudatettava 
muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusvi-
ranomainen toisin määrää. 

15 § 

Muutoksenhaku 

Liikenne- ja viestintäviraston tämän lain 
nojalla antamaan päätökseen saa vaatia oikai-
sua siten kuin hallintolaissa säädetään. 

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen 
saa hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen siten kuin hallintolain-käyttölaissa 
(586/1996) säädetään. Hallinto-oikeuden 
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla 
vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää va-
litusluvan. 
Liikenne- ja viestintävirasto voi päätökses-
sään määrätä, että päätöstä on noudatettava 
muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusvi-
ranomainen toisin määrää. 
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12. 

Laki 

alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta annetun lain muuttamisesta 

 
 

HE 61/2018 vp 
 

Ehdotus 
 

12 § 

Muutoksenhaku 

Liikenne- ja viestintäviraston ja Väylävi-
raston päätökseen saa hakea muutosta valit-
tamalla hallinto-oikeuteen siten kuin oikeu-
denkäynnistä hallintoasioissa annetussa lais-
sa ( / ) säädetään. 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla vain, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan. 

Liikenne- ja viestintäviraston jääluokan 
vahvistamista koskevasta päätöksestä ja Väy-
läviraston 10 §:n 4 momentissa tarkoitetusta 
poikkeusta koskevasta päätöksestä perittä-
vään maksuun saa hakea muutosta siten kuin 
valtion maksuperustelain 11 b §:ssä sääde-
tään. 
 

12 § 

Muutoksenhaku 

Liikenne- ja viestintäviraston ja Väylävi-
raston päätökseen saa hakea muutosta valit-
tamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallin-
tolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 

 
Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea 

muutosta valittamalla vain, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan. 

Liikenne- ja viestintäviraston jääluokan 
vahvistamista koskevasta päätöksestä ja Väy-
läviraston 10 §:n 4 momentissa tarkoitetusta 
poikkeusta koskevasta päätöksestä perittä-
vään maksuun saa hakea muutosta siten kuin 
valtion maksuperustelain 11 b §:ssä sääde-
tään. 
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13. 

Laki 

aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta 

 
 

HE 61/2018 vp 
 

Ehdotus 
 

93 § 

Muutoksenhaku 

Liikennöintiluvan, nimityskirjan sekä meri-
työsertifikaatin peruuttamista ja katsastus-
valtuutuksen keskeyttämistä tai peruuttamista 
koskevassa asiassa saa hakea muutosta valit-
tamalla hallinto-oikeuteen siten kuin oikeu-
denkäynnistä hallintoasioissa annetussa lais-
sa ( / ) säädetään. 

Muuhun Liikenne- ja viestintäviraston, hy-
väksytyn luokituslaitoksen, nimetyn katsasta-
jan tai nimetyn aluksenmittaajan päätökseen 
saa vaatia oikaisua virastolta siten kuin hal-
lintolaissa (434/2003) säädetään. Oikaisuvaa-
timukseen annettuun päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten 
kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa an-
netussa laissa säädetään. 

Hallinto-oikeuden päätökseen 1 momentis-
sa koskevassa asiassa saa hakea muutosta va-
littamalla siten kuin oikeudenkäynnistä hal-
lintoasioissa annetussa laissa säädetään. Hal-
linto-oikeuden muuhun päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla vain, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan. 

Liikenne- ja viestintäviraston tämän lain 
mukaisesti määräämään maksuun haetaan 
muutosta siten kuin valtion maksuperuste-
laissa säädetään. 

93 § 

Muutoksenhaku 

Liikennöintiluvan, nimityskirjan sekä meri-
työsertifikaatin peruuttamista ja katsastus-
valtuutuksen keskeyttämistä tai peruuttamista 
koskevassa asiassa saa hakea muutosta valit-
tamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallin-
tolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 

 
Muuhun Liikenne- ja viestintäviraston, hy-

väksytyn luokituslaitoksen, nimetyn katsasta-
jan tai nimetyn aluksenmittaajan päätökseen 
saa vaatia oikaisua virastolta siten kuin hal-
lintolaissa (434/2003) säädetään. Oikaisuvaa-
timukseen annettuun päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten 
kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. 

Hallinto-oikeuden päätökseen 1 momentis-
sa koskevassa asiassa saa hakea muutosta va-
littamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
säädetään. Hallinto-oikeuden muuhun pää-
tökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, 
jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitus-
luvan. 
Liikenne- ja viestintäviraston tämän lain mu-
kaisesti määräämään maksuun haetaan muu-
tosta siten kuin valtion maksuperustelaissa 
säädetään. 
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14. 

Laki 

alusliikennepalvelulain muuttamisesta 

HE 61/2018 vp Ehdotus 
26 § 

VTS-pätevyysrekisteri 

Alusliikenneohjaajien ja alusliikennepalve-
lun esimiesten pätevyyden valvomiseksi ja 
siihen liittyväksi palvelutietojen seuraa-
miseksi Liikenne- ja viestintävirasto pitää 
henkilörekisteriä (VTS-pätevyysrekisteri). 

VTS-pätevyysrekisteriin saa perustietoina 
merkitä seuraavat tiedot alusliikenneohjaajan 
ja alusliikennepalvelun esimiehen päte-
vyystodistuksen haltijasta: 

1) nimi ja tieto syntymäajasta; sekä 
2) muina tietoina osoite- ja muut yhteystie-

dot. 
Perustietojen lisäksi saa VTS-

pätevyysrekisteriin merkitä rekisterin käyttö-
tarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja: 

1) myönnetyistä pätevyystodistuksista; 
2) alusliikennepalveluista, joita päte-

vyystodistuksen haltija on oikeutettu anta-
maan; 

3) suoritetusta työpaikkakoulutuksesta; 
4) myönnetyistä kelpuutusmerkinnöistä; 
5) palveluista VTS-keskuksissa; 
6) suoritetusta alusliikenneohjaajan amma-

tillisesta täydennyskoulutuksesta; sekä 
7) pätevyystodistuksen peruuttamisesta. 
Henkilötiedot poistetaan rekisteristä kym-

menen vuoden kuluttua sen vuoden päättymi-
sestä, jonka aikana henkilön pätevyystodis-
tuksen voimassaolo päättyi. 

VTS-pätevyysrekisteristä saa rekisteriin 
merkitylle luovuttaa häntä itseään koskevia 
tietoja. Sen lisäksi tietoja saa luovuttaa vain 
toimivaltaiselle viranomaiselle, VTS-
palveluntarjoajalle ja sille, joka 8 §:n 2 mo-
mentin 2 kohdassa ja 16 §:n 2 momentissa 
tarkoitetun yhteistoimintasopimuksen nojalla 
ylläpitää alusliikennepalvelua yhteistyössä 
VTS-palveluntarjoajan kanssa. 

26 § 

VTS-pätevyysrekisteri 

Alusliikenneohjaajien ja alusliikennepalve-
lun esimiesten pätevyyden valvomiseksi ja 
siihen liittyväksi palvelutietojen seuraa-
miseksi Liikenne- ja viestintävirasto pitää 
henkilörekisteriä (VTS-pätevyysrekisteri). 

VTS-pätevyysrekisteriin saa perustietoina 
merkitä seuraavat tiedot alusliikenneohjaajan 
ja alusliikennepalvelun esimiehen päte-
vyystodistuksen haltijasta: 

1) nimi ja tieto syntymäajasta; sekä 
2) muina tietoina osoite- ja muut yhteystie-

dot. 
Perustietojen lisäksi saa VTS-

pätevyysrekisteriin merkitä rekisterin käyttö-
tarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja: 

1) myönnetyistä pätevyystodistuksista; 
2) alusliikennepalveluista, joita päte-

vyystodistuksen haltija on oikeutettu anta-
maan; 

3) suoritetusta työpaikkakoulutuksesta; 
4) myönnetyistä kelpuutusmerkinnöistä; 
5) palveluista VTS-keskuksissa; 
6) suoritetusta alusliikenneohjaajan amma-

tillisesta täydennyskoulutuksesta; sekä 
7) pätevyystodistuksen peruuttamisesta. 
Henkilötiedot poistetaan rekisteristä kym-

menen vuoden kuluttua sen vuoden päättymi-
sestä, jonka aikana henkilön pätevyystodis-
tuksen voimassaolo päättyi. 

Henkilötietoja saa luovuttaa vain toimival-
taiselle viranomaiselle, VTS-
palveluntarjoajalle ja sille, joka 8 §:n 2 mo-
mentin 2 kohdassa ja 16 §:n 2 momentissa 
tarkoitetun yhteistoimintasopimuksen nojalla 
ylläpitää alusliikennepalvelua yhteistyössä 
VTS-palveluntarjoajan kanssa. 
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16. 

Laki 

alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta 

 
HE 61/2018 vp 
 

Ehdotus 
 

18 § 

Muutoksenhaku 

Tämän lain nojalla tehtyyn valvontaviran-
omaisen päätökseen saa vaatia oikaisua Lii-
kenne- ja viestintävirastolta siten kuin hallin-
tolaissa (434/2003) säädetään. Oikaisuvaati-
mus tämän lain 14 ja 14 b §:ssä tarkoitetusta 
pysäyttämispäätöksestä ja 14 c–14 h §:ssä 
tarkoitetusta satamaan pääsyn epäämismää-
räyksestä on käsiteltävä viipymättä. 

Muuhun tämän lain nojalla tehtyyn päätök-
seen sekä oikaisuvaatimukseen annettuun 
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla 
hallinto-oikeuteen siten kuin oikeudenkäyn-
nistä hallintoasioissa annetussa laissa ( / ) 
säädetään. 

Hallinto-oikeuden päätökseen aluksen py-
säyttämistä, aluksen käytön rajoittamista sekä 
sen varusteen, laitteen, toiminnon tai järjeste-
lyn kieltämistä, aluksen pääsyn epäämismää-
räystä ja laivanisännän liikennöinnin kes-
keyttämistä koskevassa asiassa saa hakea 
muutosta valittamalla siten kuin oikeuden-
käynnistä hallintoasioissa annetussa laissa 
säädetään. Hallinto-oikeuden muuhun pää-
tökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, 
jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitus-
luvan. 

Valituskirjelmä on toimitettava oikaisupää-
töksen antaneelle valvontaviranomaiselle, 
jonka tulee toimittaa asiassa kertyneet asia-
kirjat ja oma lausuntonsa viipymättä valitus-
viranomaiselle. Valitus on käsiteltävä viipy-
mättä. 

18 § 

Muutoksenhaku 

Tämän lain nojalla tehtyyn valvontaviran-
omaisen päätökseen saa vaatia oikaisua Lii-
kenne- ja viestintävirastolta siten kuin hallin-
tolaissa (434/2003) säädetään. Oikaisuvaati-
mus tämän lain 14 ja 14 b §:ssä tarkoitetusta 
pysäyttämispäätöksestä ja 14 c–14 h §:ssä 
tarkoitetusta satamaan pääsyn epäämismää-
räyksestä on käsiteltävä viipymättä. 

Muuhun tämän lain nojalla tehtyyn päätök-
seen sekä oikaisuvaatimukseen annettuun 
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla 
hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolain-
käyttölaissa (586/1996) säädetään. 

 
Hallinto-oikeuden päätökseen aluksen py-

säyttämistä, aluksen käytön rajoittamista sekä 
sen varusteen, laitteen, toiminnon tai järjeste-
lyn kieltämistä, aluksen pääsyn epäämismää-
räystä ja laivanisännän liikennöinnin kes-
keyttämistä koskevassa asiassa saa hakea 
muutosta valittamalla siten kuin hallintolain-
käyttölaissa säädetään. Hallinto-oikeuden 
muuhun päätökseen saa hakea muutosta va-
littamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus 
myöntää valitusluvan. 

 
Valituskirjelmä on toimitettava oikaisupää-

töksen antaneelle valvontaviranomaiselle, 
jonka tulee toimittaa asiassa kertyneet asia-
kirjat ja oma lausuntonsa viipymättä valitus-
viranomaiselle. Valitus on käsiteltävä viipy-
mättä. 
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21. 

Laki 

eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta an-
netun lain muuttamisesta 

 
HE 61/2018 vp 
 

Ehdotus 
 

17 § 

Tekninen valvonta 

Sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään, 
poliisilla, Rajavartiolaitoksella ja Tullilla on 
oikeus siitä sopivalla merkillä ennalta ilmoi-
tettuaan suorittaa tässä laissa tarkoitetun 
suomalaisen sataman alueella paikoissa, joi-
hin yleisöllä on pääsy, poliisilain 4 luvun 1 
§:n 1 momentissa ja tullilain (304/2016) 5 
luvun 28 §:ssä tarkoitettua teknistä valvontaa 
merenkulun turvallisuuden toteuttamiseksi. 
Teknistä valvontaa ei kuitenkaan saa kohdis-
taa paikkoihin, jotka kuuluvat kotirauhan pii-
riin, eikä käymälään, pukeutumistilaan tai 
muuhun vastaavaan paikkaan taikka henki-
löstötiloihin tai työntekijöiden henkilökohtai-
seen käyttöön osoitettuihin työhuoneisiin. 
Ääntä tai kuvaa saadaan tallentaa automaatti-
sesti tekniselle laitteelle, jos se on tarpeen ri-
koslain 34 a luvussa tarkoitettujen rikosten 
estämiseksi taikka mainitussa luvussa tarkoi-
tetuista rikoksista etsintäkuulutettujen tai 
näihin rikoksiin todennäköisin syin syyllisek-
si epäiltyjen tunnistamiseksi. Tässä momen-
tissa mainitut viranomaiset saavat sijoittaa 
tekniseen valvontaan käytettäviä laitteita sa-
taman turvatoimialueelle, jollei siitä aiheudu 
satamanpitäjälle kohtuutonta haittaa. 

Poliisilla, Rajavartiolaitoksella ja Tullilla 
on oikeus saada satamanpitäjältä ja laivan-
isännältä käyttöönsä näiden tässä laissa tar-
koitettuun suomalaisen sataman turvatoimi-
alueelle tai suomalaiseen alukseen sijoitta-
man jatkuvasti kuvaa välittävän tai kuvaa tal-
lentavan teknisen laitteen valvontamateriaali, 
jos turvataso 1 tai 2 on asetettu. Tässä mo-
mentissa tarkoitetut tiedot saadaan luovuttaa 
myös teknisen käyttöyhteyden avulla. 

17 § 

Tekninen valvonta 

Sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään, 
poliisilla, Rajavartiolaitoksella ja Tullilla on 
oikeus siitä sopivalla merkillä ennalta ilmoi-
tettuaan suorittaa tässä laissa tarkoitetun 
suomalaisen sataman alueella paikoissa, joi-
hin yleisöllä on pääsy, poliisilain 4 luvun 1 
§:n 1 momentissa ja tullilain (304/2016) 5 
luvun 28 §:ssä tarkoitettua teknistä valvontaa 
merenkulun turvallisuuden toteuttamiseksi. 
Teknistä valvontaa ei kuitenkaan saa kohdis-
taa paikkoihin, jotka kuuluvat kotirauhan pii-
riin, eikä käymälään, pukeutumistilaan tai 
muuhun vastaavaan paikkaan taikka henki-
löstötiloihin tai työntekijöiden henkilökohtai-
seen käyttöön osoitettuihin työhuoneisiin. 
Ääntä tai kuvaa saadaan tallentaa automaatti-
sesti tekniselle laitteelle, jos se on tarpeen ri-
koslain 34 a luvussa tarkoitettujen rikosten 
estämiseksi taikka mainitussa luvussa tarkoi-
tetuista rikoksista etsintäkuulutettujen tai 
näihin rikoksiin todennäköisin syin syyllisek-
si epäiltyjen tunnistamiseksi. Tässä momen-
tissa mainitut viranomaiset saavat sijoittaa 
tekniseen valvontaan käytettäviä laitteita sa-
taman turvatoimialueelle, jollei siitä aiheudu 
satamanpitäjälle kohtuutonta haittaa. 

Poliisilla, Rajavartiolaitoksella ja Tullilla 
on oikeus saada satamanpitäjältä ja laivan-
isännältä käyttöönsä näiden tässä laissa tar-
koitettuun suomalaisen sataman turvatoimi-
alueelle tai suomalaiseen alukseen sijoitta-
man jatkuvasti kuvaa välittävän tai kuvaa tal-
lentavan teknisen laitteen valvontamateriaali, 
jos turvataso 1 tai 2 on asetettu. Tässä mo-
mentissa tarkoitetut tiedot saadaan luovuttaa 
myös rajapinnan kautta tai muutoin sähköi-
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Teknisten valvontalaitteiden avulla saatu-

jen tietojen käsittelyyn sovelletaan, mitä 
luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilö-
tietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen va-
paasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY 
kumoamisesta annetussa Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 
2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus), henki-
lötietojen käsittelystä poliisitoimessa anne-
tussa laissa (761/2003), henkilötietojen käsit-
telystä rajavartio-laitoksessa annetussa lais-
sa (578/2005) tai henkilötietojen käsittelystä 
Tullissa annetussa laissa (  /  ) säädetään, 
riippumatta siitä, muodostavatko tallenteet 
yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkoitetun 
henkilörekisterin. 

sesti. 
(3 mom. kumottaisiin.) 
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23. 

Laki 

eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta annetun lain muut-
tamisesta 

 
HE 61/2018 vp 
 

Ehdotus 
 

25 § 

Muutoksenhaku 

Arviointilaitoksen päätökseen olla myön-
tämättä terminaalinhoitajan laadunhallintajär-
jestelmälle sertifikaattia saa vaatia oikaisua 
siten kuin hallintolaissa säädetään. 

Muuhun tämän lain nojalla tehtyyn päätök-
seen sekä oikaisuvaatimukseen annettuun 
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla 
hallinto-oikeuteen siten kuin oikeudenkäyn-
nistä hallintoasioissa annetussa laissa ( / ) 
säädetään. 

Hallinto-oikeuden päätökseen arviointilai-
toksen nimeämisen peruuttamista koskevassa 
asiassa saa hakea muutosta valittamalla siten 
kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa an-
netussa laissa säädetään. Hallinto-oikeuden 
muuhun päätökseen saa hakea muutosta va-
littamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus 
myöntää valitusluvan. 

Arviointilaitoksen päätöstä laadunhallinta-
järjestelmän sertifioimatta jättämisestä ja 
Liikenne- ja viestintäviraston tämän lain no-
jalla tekemää päätöstä noudatetaan muutok-
senhausta huolimatta, jollei muutoksenhaku-
viranomainen toisin määrää. 
 

25 § 

Muutoksenhaku 

Arviointilaitoksen päätökseen olla myön-
tämättä terminaalinhoitajan laadunhallintajär-
jestelmälle sertifikaattia saa vaatia oikaisua 
siten kuin hallintolaissa säädetään. 

Muuhun tämän lain nojalla tehtyyn päätök-
seen sekä oikaisuvaatimukseen annettuun 
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla 
hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolain-
käyttölaissa (586/1996) säädetään. 

 
Hallinto-oikeuden päätökseen arviointilai-

toksen nimeämisen peruuttamista koskevassa 
asiassa saa hakea muutosta valittamalla siten 
kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Hal-
linto-oikeuden muuhun päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla vain, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan. 

 
Arviointilaitoksen päätöstä laadunhallinta-

järjestelmän sertifioimatta jättämisestä ja 
Liikenne- ja viestintäviraston tämän lain no-
jalla tekemää päätöstä noudatetaan muutok-
senhausta huolimatta, jollei muutoksenhaku-
viranomainen toisin määrää. 
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27. 

Laki 

henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä 
henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain muuttamises-

ta 

 
HE 61/2018 vp 
 

Ehdotus 
 

12 § 

Muutoksenhaku 

Asianosainen, jolla on tämän lain nojalla 
oikeus saada valtionavustusta, saa hakea oi-
kaisua Liikenne- ja viestintävirastolta siten 
kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään, jos 
hänelle ei ole maksettu tämän lain mukaisesti 
valtionavustusta. Oikaisuvaatimukseen an-
nettuun päätökseen saa hakea muutosta siten 
kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa an-
netussa laissa ( / ) säädetään. Hallinto-
oikeuden päätökseen saa hakea muutosta 
vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää va-
litusluvan. 

Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa kui-
tenkaan tehdä, jos valtion talousarvioon 
avustuksen maksamista varten varattua mää-
rärahaa ei ole enää käytettävissä. 

12 § 

Muutoksenhaku 

Asianosainen, jolla on tämän lain nojalla 
oikeus saada valtionavustusta, saa hakea oi-
kaisua Liikenne- ja viestintävirastolta siten 
kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään, jos 
hänelle ei ole maksettu tämän lain mukaisesti 
valtionavustusta. Oikaisuvaatimukseen an-
nettuun päätökseen saa hakea muutosta siten 
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sää-
detään. Hallinto-oikeuden päätökseen saa ha-
kea muutosta vain, jos korkein hallinto-
oikeus myöntää valitusluvan. 

Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa kui-
tenkaan tehdä, jos valtion talousarvioon 
avustuksen maksamista varten varattua mää-
rärahaa ei ole enää käytettävissä. 
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30. 

Laki 

huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista annetun lain muuttamisesta 

 
HE 61/2018 vp 
 

Ehdotus 
 

55 § 

Muutoksenhaku 

Ilmoitetun laitoksen nimeämistä ja nimeä-
misen peruuttamista sekä 43 §:ssä tarkoitet-
tua kieltoa koskevaan Liikenne- ja viestintä-
viraston päätökseen saa hakea muutosta valit-
tamalla siitä hallinto-oikeuteen siten kuin oi-
keudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa 
laissa ( / ) säädetään. 

Muuhun Liikenne- ja viestintäviraston sekä 
Tullin ja ilmoitetun laitoksen päätökseen saa 
vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa sää-
detään. Oikaisuvaatimukseen annettuun pää-
tökseen saa hakea muutosta valittamalla hal-
linto-oikeuteen siten kuin oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetussa laissa säädetään. 

Hallinto-oikeuden päätökseen ilmoitetun 
laitoksen nimeämisen peruuttamisesta sekä 
43 §:ssä tarkoitettua kieltoa koskevassa asi-
assa saa hakea muutosta siten kuin oikeuden-
käynnistä hallintoasioissa annetussa laissa 
säädetään. Hallinto-oikeuden muuhun pää-
tökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, 
jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitus-
luvan. 

Liikenne- ja viestintäviraston 44 §:n nojalla 
määräämään väliaikaiseen kieltoon ei saa 
erikseen hakea muutosta valittamalla. 

Liikenne- ja viestintäviraston 41–43 ja 45–
47 §:n nojalla tekemää päätöstä on muutok-
senhausta huolimatta noudatettava, jollei 
muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. 

Liikenne- ja viestintäviraston 51 §:n nojalla 
tekemään maksua koskevaan päätökseen hae-
taan muutosta sen mukaan kuin valtion mak-
superustelaissa säädetään. 

55 § 

Muutoksenhaku 

Ilmoitetun laitoksen nimeämistä ja nimeä-
misen peruuttamista sekä 43 §:ssä tarkoitet-
tua kieltoa koskevaan Liikenne- ja viestintä-
viraston päätökseen saa hakea muutosta valit-
tamalla siitä hallinto-oikeuteen siten kuin 
hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sääde-
tään. 

 
Muuhun Liikenne- ja viestintäviraston sekä 

Tullin ja ilmoitetun laitoksen päätökseen saa 
vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa sää-
detään. Oikaisuvaatimukseen annettuun pää-
tökseen saa hakea muutosta valittamalla hal-
linto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa säädetään. 

Hallinto-oikeuden päätökseen ilmoitetun 
laitoksen nimeämisen peruuttamisesta sekä 
43 §:ssä tarkoitettua kieltoa koskevassa asi-
assa saa hakea muutosta siten kuin hallinto-
lainkäyttölaissa säädetään. Hallinto-oikeuden 
muuhun päätökseen saa hakea muutosta va-
littamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus 
myöntää valitusluvan. 

Liikenne- ja viestintäviraston 44 §:n nojalla 
määräämään väliaikaiseen kieltoon ei saa 
erikseen hakea muutosta valittamalla. 

Liikenne- ja viestintäviraston 41–43 ja 45–
47 §:n nojalla tekemää päätöstä on muutok-
senhausta huolimatta noudatettava, jollei 
muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. 
Liikenne- ja viestintäviraston 51 §:n nojalla 
tekemään maksua koskevaan päätökseen hae-
taan muutosta sen mukaan kuin valtion mak-
superustelaissa säädetään. 
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31. 

Laki 

ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen 
liitteeseen tehtyjen muutosten sekä yleissopimukseen liittyvän kiinteiden irtolastien aluskul-
jetuksia koskevan kansainvälisen säännöstön (IMSBC-säännöstö) pakottavan osan lainsää-

dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja IMSBC-säännöstön soveltami-
sesta annetun lain muuttamisesta 

 
HE 61/2018 vp 
 

Ehdotus 
 

 5 § 
Liikenne- ja viestintäviraston tämän lain 

nojalla tekemään päätökseen saa vaatia oikai-
sua siten kuin hallintolaissa (434/2003) sää-
detään. Oikaisuvaatimus tehdään Liikenne- ja 
viestintävirastolle. 

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen 
saa hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen siten kuin oikeudenkäynnistä hal-
lintoasioissa annetussa laissa ( / ) säädetään. 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla vain, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan. 
 

 5 § 
Liikenne- ja viestintäviraston tämän lain 

nojalla tekemään päätökseen saa vaatia oikai-
sua siten kuin hallintolaissa (434/2003) sää-
detään. Oikaisuvaatimus tehdään Liikenne- ja 
viestintävirastolle. 

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen 
saa hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen siten kuin hallintolain-käyttölaissa 
(586/1996) säädetään. 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla vain, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan. 
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32. 

Laki 

ilmailulain muuttamisesta 

 
HE 61/2018 vp 
 

Ehdotus 
 

50 § 

Liikenne- ja viestintäviraston oikeus tietojen 
saantiin 

Liikenne- ja viestintävirastolla on luvan 
myöntämisen, uusimisen ja peruuttamisen 
edellytysten arvioimiseksi oikeus salassapito-
säännösten estämättä saada rikosrekisteristä, 
sakkorekisteristä ja oikeushallinnon tietojär-
jestelmistä syyteharkinnassa olevista rikos-
asioista sekä esitutkintaviranomaisilta luvan 
hakijasta tai haltijasta tieto liikenneturvalli-
suuden vaarantamisesta ilmailussa, moottori-
käyttöistä ajoneuvoa kuljetettaessa todetusta 
törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantami-
sesta, ilma-aluksen tai muun kulkuneuvon 
kuljettamisesta tai ohjaamisesta rikoslain 23 
luvussa tarkoitetulla tavalla ja alkoholin tai 
muun huumaavan aineen käyttämisestä lento-
turvallisuuteen vaikuttavassa tehtävässä 
maaorganisaatiossa sekä niitä koskevasta 
käynnissä olevasta esitutkinnasta, syytehar-
kinnasta tai oikeudenkäynnistä samoin kuin 
mainituista teoista tuomituista rangaistuksista 
ja muista seuraamuksista. 

Luvan hakijalle tai haltijalle lääkärintarkas-
tuksen tehneen lääkärin sekä luvan hakijaa 
tai haltijaa hoitaneen tai hoitavan terveyden-
huollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 
(559/1994) tarkoitetun terveydenhuollon 
ammattihenkilön sekä sairaanhoito- tai ter-
veydenhuoltotoimintaa harjoittavan yhteisön 
ja laitoksen on salassapitosäännösten estä-
mättä pyynnöstä annettava Liikenne- ja vies-
tintävirastolle tietoja luvan saamiseen tai 
voimassaoloon mahdollisesti vaikuttavista 
seikoista. 

Edellä 2 momentissa tarkoitettu lääkäri, 
terveydenhuollon ammattihenkilö, yhteisö ja 
laitos voi salassapitosäännösten estämättä il-

50 § 

Liikenne- ja viestintäviraston oikeus tietojen 
saantiin 

Liikenne- ja viestintävirastolla on luvan 
myöntämisen, uusimisen ja peruuttamisen 
edellytysten arvioimiseksi oikeus salassapito-
säännösten estämättä saada rikosrekisteristä, 
sakkorekisteristä ja oikeushallinnon tietojär-
jestelmistä syyteharkinnassa olevista rikos-
asioista sekä esitutkintaviranomaisilta luvan 
hakijasta tai haltijasta tieto liikenneturvalli-
suuden vaarantamisesta ilmailussa, moottori-
käyttöistä ajoneuvoa kuljetettaessa todetusta 
törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantami-
sesta, ilma-aluksen tai muun kulkuneuvon 
kuljettamisesta tai ohjaamisesta rikoslain 23 
luvussa tarkoitetulla tavalla ja alkoholin tai 
muun huumaavan aineen käyttämisestä lento-
turvallisuuteen vaikuttavassa tehtävässä 
maaorganisaatiossa sekä niitä koskevasta 
käynnissä olevasta esitutkinnasta, syytehar-
kinnasta tai oikeudenkäynnistä samoin kuin 
mainituista teoista tuomituista rangaistuksista 
ja muista seuraamuksista. 

Luvan hakijalle tai haltijalle lääkärintarkas-
tuksen tehneen lääkärin sekä luvan hakijaa 
tai haltijaa hoitaneen tai hoitavan terveyden-
huollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 
(559/1994) tarkoitetun terveydenhuollon 
ammattihenkilön sekä sairaanhoito- tai ter-
veydenhuoltotoimintaa harjoittavan yhteisön 
ja laitoksen on salassapitosäännösten estä-
mättä pyynnöstä annettava Liikenne- ja vies-
tintävirastolle tietoja luvan saamiseen tai 
voimassaoloon mahdollisesti vaikuttavista 
seikoista. 

Edellä 2 momentissa tarkoitettu lääkäri, 
terveydenhuollon ammattihenkilö, yhteisö ja 
laitos voi salassapitosäännösten estämättä il-
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man pyyntöäkin ilmoittaa Liikenne- ja vies-
tintävirastolle epäilevänsä, ettei luvan hakija 
tai haltija täytä luvan saamisen terveydellisiä 
edellytyksiä. Ennen ilmoituksen tekemistä 
luvan hakijalle tai haltijalle on kerrottava oi-
keudesta ilmoituksen tekemiseen ja tervey-
dentilan vaikutuksesta ilmailutoimintaan 
osallistuvan toimintakykyyn. 

Edellä 3 momentissa tarkoitetussa ilmoi-
tuksessa voidaan antaa tieto ainoastaan siitä: 

1) että ilmoituksen kohteena oleva henkilö 
ei mahdollisesti täytä luvalle asetettuja ter-
veysvaatimuksia; ja 

2) mitä lisätoimenpiteitä lääkäri ehdottaa 
terveydentilan tai siitä toimintakykyyn aiheu-
tuvien vaikutusten tarkemmaksi selvittä-
miseksi. 

Tiedot voidaan toimittaa teknisen käyttöyh-
teyden avulla tai muutoin sähköisessä muo-
dossa. 
 

man pyyntöäkin ilmoittaa Liikenne- ja vies-
tintävirastolle epäilevänsä, ettei luvan hakija 
tai haltija täytä luvan saamisen terveydellisiä 
edellytyksiä. Ennen ilmoituksen tekemistä 
luvan hakijalle tai haltijalle on kerrottava oi-
keudesta ilmoituksen tekemiseen ja tervey-
dentilan vaikutuksesta ilmailutoimintaan 
osallistuvan toimintakykyyn. 

Edellä 3 momentissa tarkoitetussa ilmoi-
tuksessa voidaan antaa tieto ainoastaan siitä: 

1) että ilmoituksen kohteena oleva henkilö 
ei mahdollisesti täytä luvalle asetettuja ter-
veysvaatimuksia; ja 

2) mitä lisätoimenpiteitä lääkäri ehdottaa 
terveydentilan tai siitä toimintakykyyn aiheu-
tuvien vaikutusten tarkemmaksi selvittä-
miseksi. 

Tiedot voidaan toimittaa rajapinnan kautta 
tai muutoin sähköisesti. 

 

76 § 

Lentopaikkojen ja muiden alueiden käyttö 

Ilma-aluksen lentoonlähtöön ja laskeutumi-
seen saa käyttää vain lentopaikkaa tai 2 mo-
mentissa tarkoitettua aluetta. Kielto muiden 
alueiden käyttämiseen ei koske hätätilannet-
ta, pakkolaskua tai muita niihin rinnastettavia 
tapauksia, ei myöskään lentoonlähtöä ja las-
keutumista miehittämättömällä ilma-
aluksella tai sotilashelikopterilla, muulla val-
tion helikopterilla eikä etsintä- ja pelastus-
toimintaan käytettävällä helikopterilla pelas-
tus-, virka-apu- ja operatiivisilla lennoilla. 
Aluksella olevan laskeutumisalueen käyttä-
misestä helikopterin lentoonlähtöön ja las-
keutumiseen säädetään erikseen. 

Ilma-aluksen lentoonlähtöön ja laskeutumi-
seen saa tilapäisesti käyttää avointa vesialuet-
ta sekä alueen omistajan tai haltijan suostu-
muksella muuta maa- tai vesialuetta, vaikka 
aluetta ei ole sellaiseen tarkoitukseen erityi-
sesti järjestetty. Liikenne- ja viestintävirasto 
antaa tarvittaessa ilmailun turvallisuuden 
kannalta tarpeellisia määräyksiä: 

1) maa- ja vesialueen tilapäisestä käytöstä; 
2) ilma-alusten käyttämän alueen mitoituk-

sesta ja pinnan ominaisuuksista; 
3) lentoesterajoituksista; 
4) muista lentoonlähdön ja laskeutumisen 

76 § 

Lentopaikkojen ja muiden alueiden käyttö 

Ilma-aluksen lentoonlähtöön ja laskeutumi-
seen saa käyttää vain lentopaikkaa tai 2 mo-
mentissa tarkoitettua aluetta. Kielto muiden 
alueiden käyttämiseen ei koske hätätilannet-
ta, pakkolaskua tai muita niihin rinnastettavia 
tapauksia, ei myöskään lentoonlähtöä ja las-
keutumista miehittämättömällä ilma-
aluksella tai sotilashelikopterilla, muulla val-
tion helikopterilla eikä etsintä- ja pelastus-
toimintaan käytettävällä helikopterilla pelas-
tus-, virka-apu- ja operatiivisilla lennoilla. 
Aluksella olevan laskeutumisalueen käyttä-
misestä helikopterin lentoonlähtöön ja las-
keutumiseen säädetään erikseen. 

Ilma-aluksen lentoonlähtöön ja laskeutumi-
seen saa tilapäisesti käyttää avointa vesialuet-
ta sekä alueen omistajan tai haltijan suostu-
muksella muuta maa- tai vesialuetta, vaikka 
aluetta ei ole sellaiseen tarkoitukseen erityi-
sesti järjestetty. Liikenne- ja viestintävirasto 
antaa tarvittaessa ilmailun turvallisuuden 
kannalta tarpeellisia määräyksiä: 

1) maa- ja vesialueen tilapäisestä käytöstä; 
2) ilma-alusten käyttämän alueen mitoituk-

sesta ja pinnan ominaisuuksista; 
3) lentoesterajoituksista; 
4) muista lentoonlähdön ja laskeutumisen 
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turvallisuuteen vaikuttavista seikoista. 
Edellä 2 momentissa tarkoitettuun toimin-

taan tarvittavan maa- tai vesialueen omistajan 
tai haltijan luvan edellyttämästä yhteisen 
maa- tai vesialueen osakaskunnan suostu-
muksesta säädetään yhteisaluelaissa 
(758/1989). 

Jos lentoturvallisuus, liikenteen sujuvuus, 
maanpuolustukselliset syyt, elinkeinon har-
joittaminen tai haitallisten ympäristövaiku-
tusten ehkäisy niin vaativat, Liikenne- ja 
viestintävirasto voi kieltää muun kuin lento-
paikan käytön tai rajoittaa 2 momentissa tar-
koitetun alueen käyttöä ilma-alusten lentoon-
lähtöön ja laskeutumiseen. Liikenne- ja vies-
tintä-viraston on kuultava asianomaista maa-
kuntaa sekä tarpeen mukaan muita viran-
omaisia, jos kiellon tai rajoituksen syy on 
muu kuin lentoturvallisuus tai liikenteen su-
juvuus. 

Maakunta voi vuosittain myöntää avustusta 
valtion lentoasemaverkkoyhtiön ulkopuolis-
tenlentoasemien ja -paikkojen toiminta-, yl-
läpito- ja investointimenoihin. Avustus voi-
daan myöntää Euroopan unionin lentoase-
mia ja lentoyhtiöitä koskevien valtiontuki-
suuntaviivojen (EUVL 2014/C 99/03) mukai-
sesti sekä EU-komission asetuksen 651/2014 
tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämark-
kinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 
108 artiklan mukaisesti siihen myöhemmin 
tehtyine muutoksineen. Avustusmäärärahan 
riittävyysarviointi tehdään maakunnissa val-
tuustokausittain. Arvioinnissa tarkastellaan 
lentoasemien ja –paikkojen valtionavustusten 
tarvetta, avustuksilla saavutettuja vaikutuk-
sia, arvioitua tulevaa kehitystä sekä näiden 
suhdetta julkisen talouden kehitykseen. 

turvallisuuteen vaikuttavista seikoista. 
Edellä 2 momentissa tarkoitettuun toimin-

taan tarvittavan maa- tai vesialueen omistajan 
tai haltijan luvan edellyttämästä yhteisen 
maa- tai vesialueen osakaskunnan suostu-
muksesta säädetään yhteisaluelaissa 
(758/1989). 

Jos lentoturvallisuus, liikenteen sujuvuus, 
maanpuolustukselliset syyt, elinkeinon har-
joittaminen tai haitallisten ympäristövaiku-
tusten ehkäisy niin vaativat, Liikenne- ja 
viestintävirasto voi kieltää muun kuin lento-
paikan käytön tai rajoittaa 2 momentissa tar-
koitetun alueen käyttöä ilma-alusten lentoon-
lähtöön ja laskeutumiseen. Liikenne- ja vies-
tintä-viraston on kuultava asianomaista elin-
keino- liikenne- ja ympäristökeskusta sekä 
tarpeen mukaan muita viranomaisia, jos kiel-
lon tai rajoituksen syy on muu kuin lentotur-
vallisuus tai liikenteen sujuvuus. 

(5 mom. kumottaisiin.) 

116 § 

Lennonvarmistustoiminnan tallenteet 

Lennonvarmistuspalvelun tarjoajan on huo-
lehdittava siitä, että liikenteen tilannekuva 
sekä lennonvarmistuksen viestiliikenne tal-
lennetaan ja säilytetään tavalla, joka turvaa 
ne oikeudettomalta puuttumiselta. 

Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarkem-
mat määräykset tallentamistavoista ja tallen-
teiden säilyttämisajoista ottaen huomioon il-
mailuonnettomuuksien, vaaratilanteiden ja 
poikkeamien tutkinnan tarpeet, käytettävän 

116 § 

Lennonvarmistustoiminnan tallenteet 

Lennonvarmistuspalvelun tarjoajan on huo-
lehdittava siitä, että liikenteen tilannekuva 
sekä lennonvarmistuksen viestiliikenne tal-
lennetaan ja säilytetään tavalla, joka turvaa 
ne oikeudettomalta puuttumiselta. 

Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarkem-
mat määräykset tallentamistavoista ja tallen-
teiden säilyttämisajoista ottaen huomioon il-
mailuonnettomuuksien, vaaratilanteiden ja 
poikkeamien tutkinnan tarpeet, käytettävän 
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tallennustekniikan ja vastaavat seikat. Lento-
suunnitelmia ja tilannekuvaa koskevia tietoja 
voidaan luonnollisten henkilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tieto-
jen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 
95/46/EY kumoamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) estämät-
tä luovuttaa toisen valtion tai järjestön ilma-
tilan hallintayksikölle ja ilmaliikennepalve-
lun tarjoajalle, jos kansainväliset standardit 
ja käytännöt tätä edellyttävät, kuitenkin 
maanpuolustuksen tarpeet huomioiden. Siltä 
osin kuin tallenteisiin sisältyy henkilötietoja, 
tietojen keruussa, tallentamisessa, säilyttämi-
sessä ja rekisteristä poistamisessa noudate-
taan yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuk-
sia. Lennonvarmistuspalvelun tarjoaja arvioi 
vähintään viiden vuoden välein tarvetta pois-
taa tietoja rekisteristä. 

Jollei muusta lainsäädännöstä muuta johdu, 
tallenteita saa käyttää yksinomaan onnetto-
muuksien, vaaratilanteiden ja vastaavien ti-
lanteiden tutkintaan sekä lennonvarmistus-
palvelun tarjoajan omaan lentoturvallisuus-
työhön. Liikenteen tilannekuvan tallennetta 
saa lisäksi käyttää ympäristövaikutusten ar-
viointiin ja ilmatilan suunnitteluun. 

tallennustekniikan ja vastaavat seikat. [] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jollei muusta lainsäädännöstä muuta johdu, 

tallenteita saa käyttää yksinomaan onnetto-
muuksien, vaaratilanteiden ja vastaavien ti-
lanteiden tutkintaan sekä lennonvarmistus-
palvelun tarjoajan omaan lentoturvallisuus-
työhön. Liikenteen tilannekuvan tallennetta 
saa lisäksi käyttää ympäristövaikutusten ar-
viointiin ja ilmatilan suunnitteluun. 

126 § 

Ilmoitusjärjestelmä 

Liikenne- ja viestintävirasto vastaa ja yllä-
pitää poikkeama-asetuksen mukaista ilmoi-
tusjärjestelmää, johon ilmoitetaan pakolliset 
ja vapaaehtoiset poikkeamatiedot. 

Suomeen sijoittautuneiden organisaatioiden 
on ilmoitettava Liikenne- ja viestintävirastol-
le omaan vapaaehtoiseen ilmoitusjärjestel-
määnsä kerätyt poikkeamatiedot. 

Poikkeamatiedot ilmoitetaan Liikenne- ja 
viestintävirastolle teknisen käyttöyhteyden 
välityksellä. 

 

126 § 

Ilmoitusjärjestelmä 

Liikenne- ja viestintävirasto vastaa ja yllä-
pitää poikkeama-asetuksen mukaista ilmoi-
tusjärjestelmää, johon ilmoitetaan pakolliset 
ja vapaaehtoiset poikkeamatiedot. 

Suomeen sijoittautuneiden organisaatioiden 
on ilmoitettava Liikenne- ja viestintävirastol-
le omaan vapaaehtoiseen ilmoitusjärjestel-
määnsä kerätyt poikkeamatiedot. 

Poikkeamatiedot ilmoitetaan Liikenne- ja 
viestintävirastolle rajapinnan kautta tai muu-
toin sähköisesti. 

 
181 § 

Muutoksenhaku 

Luvan, todistuksen, hyväksynnän, nimeä-
misen ja lääketieteellisen kelpoisuuden pe-
ruuttamista tai rajoittamista koskevaan pää-
tökseen sekä Euroopan unionin asetusten no-

181 § 

Muutoksenhaku 

Luvan, todistuksen, hyväksynnän, nimeä-
misen ja lääketieteellisen kelpoisuuden pe-
ruuttamista tai rajoittamista koskevaan pää-
tökseen sekä Euroopan unionin asetusten no-
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jalla Liikenne- ja viestintäviraston antamiin 
käskyihin ja kieltoihin saa hakea muutosta 
valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin oi-
keudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa 
laissa ( / ) säädetään. 

Seuraaviin muun kuin viranomaisen teke-
miin päätöksiin saa hakea oikaisua Liikenne- 
ja viestintävirastolta: 

1) 40 §:ssä tarkoitettu lentokelpoisuuden 
hallintaorganisaation päätös lentokelpoisuu-
den tarkastustodistuksesta; 

2) 47 §:ssä tarkoitetut matkustamomiehis-
tön kelpoisuustodistuksen myöntäminen ja 
merkin-antajan hyväksyntä; 

3) 102 §:n 1 momentissa tarkoitettu lento-
aseman pitäjän päätös myöntää pääsylupa 
lentokenttäalueelle ja lentoaseman turvaval-
votulle alueelle; 

4) 103 §:n 1 momentissa tarkoitettu lento-
aseman pitäjän päätös myöntää henkilökortti 
ja ajoneuvolupa; 

5) 111 §:ssä tarkoitettu lennonvarmistus-
palvelun maksuja koskeva päätös; 

6) 163 §:ssä tarkoitetut pätevien yksiköiden 
ja harrasteilmailun järjestöjen tekemät pää-
tökset; 

7) 164 §:ssä tarkoitetut ulkopuolisen asian-
tuntijan tekemät päätökset. 

Liikenne- ja viestintäviraston, Puolustus-
voimien tai sotilasilmailuviranomaisen muu-
hun kuin 1 momentissa tarkoitettuun päätök-
seen saa hakea oikaisua päätöksen tehneeltä 
viranomaiselta siten kuin hallintolaissa sää-
detään. 

Edellä 2 momentin 1–4 ja 6–7 kohdassa 
sekä 3 momentissa tarkoitetusta oikaisuvaa-
timuksesta annettuun päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten 
kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa an-
netussa laissa säädetään. Edellä 2 momentin 
5 kohdassa tarkoitetusta oikaisuvaatimukses-
ta annettuun päätökseen saa hakea muutosta 
valittamalla markkinaoikeuteen siten kuin 
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa 
laissa hallintolainkäyttölaissa säädetään. 

Hallinto-oikeuden päätökseen luvan, todis-
tuksen, hyväksynnän, nimeämisen ja lääke-
tieteellisen kelpoisuuden peruuttamista tai ra-
joittamista sekä Liikenne- ja viestintäviraston 
antamaa käskyä ja kieltoa koskevassa asiassa 
saa hakea muutosta valittamalla siten kuin 
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa 

jalla Liikenne- ja viestintäviraston antamiin 
käskyihin ja kieltoihin saa hakea muutosta 
valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hal-
lintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 

 
Seuraaviin muun kuin viranomaisen teke-

miin päätöksiin saa hakea oikaisua Liikenne- 
ja viestintävirastolta: 

1) 40 §:ssä tarkoitettu lentokelpoisuuden 
hallintaorganisaation päätös lentokelpoisuu-
den tarkastustodistuksesta; 

2) 47 §:ssä tarkoitetut matkustamomiehis-
tön kelpoisuustodistuksen myöntäminen ja 
merkin-antajan hyväksyntä; 

3) 102 §:n 1 momentissa tarkoitettu lento-
aseman pitäjän päätös myöntää pääsylupa 
lentokenttäalueelle ja lentoaseman turvaval-
votulle alueelle; 

4) 103 §:n 1 momentissa tarkoitettu lento-
aseman pitäjän päätös myöntää henkilökortti 
ja ajoneuvolupa; 

5) 111 §:ssä tarkoitettu lennonvarmistus-
palvelun maksuja koskeva päätös; 

6) 163 §:ssä tarkoitetut pätevien yksiköiden 
ja harrasteilmailun järjestöjen tekemät pää-
tökset; 

7) 164 §:ssä tarkoitetut ulkopuolisen asian-
tuntijan tekemät päätökset. 

Liikenne- ja viestintäviraston, Puolustus-
voimien tai sotilasilmailuviranomaisen muu-
hun kuin 1 momentissa tarkoitettuun päätök-
seen saa hakea oikaisua päätöksen tehneeltä 
viranomaiselta siten kuin hallintolaissa sää-
detään. 

Edellä 2 momentin 1–4 ja 6–7 kohdassa 
sekä 3 momentissa tarkoitetusta oikaisuvaa-
timuksesta annettuun päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten 
kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Edel-
lä 2 momentin 5 kohdassa tarkoitetusta oikai-
suvaatimuksesta annettuun päätökseen saa 
hakea muutosta valittamalla markkinaoikeu-
teen siten kuin oikeudenkäynnistä hallinto-
asioissa annetussa laissa hallintolainkäyttö-
laissa säädetään. 

Hallinto-oikeuden päätökseen luvan, todis-
tuksen, hyväksynnän, nimeämisen ja lääke-
tieteellisen kelpoisuuden peruuttamista tai ra-
joittamista sekä Liikenne- ja viestintäviraston 
antamaa käskyä ja kieltoa koskevassa asiassa 
saa hakea muutosta valittamalla siten kuin 
hallintolainkäyttölaissa säädetään. 
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laissa säädetään. 
Hallinto-oikeuden muuhun päätökseen saa 

hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein 
hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 

Rakentamislupaa koskevaa päätöstä lukuun 
ottamatta päätöstä on noudatettava muutok-
senhausta huolimatta, jollei muutoksenhaku-
viranomainen toisin määrää. 

 
Hallinto-oikeuden muuhun päätökseen saa 

hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein 
hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 

Rakentamislupaa koskevaa päätöstä lukuun 
ottamatta päätöstä on noudatettava muutok-
senhausta huolimatta, jollei muutoksenhaku-
viranomainen toisin määrää. 
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35. 

Laki 

katsastustoiminnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta  

 
HE 61/2018 vp 
 

Ehdotus 

13 § 

Muutoksenhaku hallinto-oikeuteen 

Liikenne- ja viestintäviraston oikaisuvaa-
timuksen johdosta tekemään päätökseen hae-
taan muutosta siten kuin oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetussa laissa säädetään. 

13 § 

Muutoksenhaku hallinto-oikeuteen 

Liikenne- ja viestintäviraston oikaisuvaati-
muksen johdosta tekemään päätökseen hae-
taan muutosta siten kuin hallintolain-
käyttölaissa säädetään. 
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37. 

Laki 

kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta  

 
 

HE 61/2018 vp 
 

Ehdotus 

14 § 

Muutoksenhaku 

Kuljettajantutkinnon vastaanottajan teke-
mään kuljettajantutkintoa tai ADR-
ajolupakoetta koskevaan päätökseen saa vaa-
tia oikaisua Liikenne- ja viestintävirastolta si-
ten kuin hallintolaissa säädetään. 

Liikenne- ja viestintäviraston oikaisuvaa-
timuksen johdosta antamaan tai muuhun tä-
män lain nojalla tekemään päätökseen saa 
hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen siten kuin oikeudenkäynnistä hal-
lintoasioissa annetussa laissa ( / ) säädetään. 

Hallinto-oikeuden päätökseen ajokokeen 
vastaanottajan kelpoisuustodistuksen peruut-
tamista koskevassa asiassa saa hakea muutos-
ta valittamalla siten kuin oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetussa laissa säädetään. 
Hallinto-oikeuden muuhun päätökseen saa 
hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein 
hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 

14 § 

Muutoksenhaku 

Kuljettajantutkinnon vastaanottajan teke-
mään kuljettajantutkintoa tai ADR-
ajolupakoetta koskevaan päätökseen saa vaa-
tia oikaisua Liikenne- ja viestintävirastolta si-
ten kuin hallintolaissa säädetään. 

Liikenne- ja viestintäviraston oikaisuvaa-
timuksen johdosta antamaan tai muuhun tä-
män lain nojalla tekemään päätökseen saa 
hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen siten kuin hallintolain-käyttölaissa 
(586/1996) säädetään. 

Hallinto-oikeuden päätökseen ajokokeen 
vastaanottajan kelpoisuustodistuksen peruut-
tamista koskevassa asiassa saa hakea muutos-
ta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa säädetään. Hallinto-oikeuden muuhun 
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla 
vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää va-
litusluvan. 
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38. 

Laki 

laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta 

 
 

HE 61/2018 vp 
 

Ehdotus 

13 § 

Tuen maksamisen erityiset edellytykset 

Tuen hakijan hakemuksesta hänelle myön-
netystä valtion tuesta voidaan maksaa 50 
prosenttia sen jälkeen, kun tukipäätös on teh-
ty. Tuen jäännöserän maksamisen edellytyk-
senä on, että laajakaistahanke on valmistunut 
ja että tuen saaja on esittänyt Liikenne- ja 
viestintävirastolle hyväksyttävän selvityksen 
kaikista tukikelpoisista kustannuksista. 

Liikenne- ja viestintävirasto voi päättää, et-
tä tuki maksetaan hakemuksen tekemiselle 
tukipäätöksessä asetetun määräajan jälkeen 
tehdystä hakemuksesta, jos tuen hakija esit-
tää painavia syitä hakemuksen viivästymi-
seen, hakemus ei ole viivästynyt olennaisesti, 
maksamisen hakeminen viivästyneenä ei ole 
vaikuttanut hankkeen toteutukseen, viiväs-
tyminen ei vaikeuta hankkeen toteuttamista 
eikä maksaminen vaikuta hakijoiden tasapuo-
liseen kohteluun. 

Tässä laissa tarkoitettua valtion tukea ei 
voida maksaa, jos Euroopan komissio on 
tehnyt päätöksen Euroopan unionin toimin-
nasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan 1 koh-
dassa tarkoitetun tuen takaisinperimisestä ja 
sen nojalla tuen hakijalle on annettu eräiden 
valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen 
säännösten soveltamisesta annetun lain 
(300/2001) 1 §:ssä tarkoitettu takaisinperin-
nän täytäntöönpanoa koskeva päätös, jota tu-
en hakija ei ole noudattanut. Liikenne- ja 
viestintävirasto voi pyytää tuen saajalta va-
kuutuksen, ettei tuen maksamiselle ole tässä 
momentissa tarkoitettua estettä. 

Sen estämättä, mitä 2 momentissa sääde-
tään, tuen maksamista koskeva hakemus on 
tehtävä Liikenne- ja viestintävirastolle vii-
meistään 30 päivänä kesäkuuta 2019. 

13 § 

Tuen maksamisen erityiset edellytykset 

Tuen hakijan hakemuksesta hänelle myön-
netystä valtion tuesta voidaan maksaa 50 
prosenttia sen jälkeen, kun tukipäätös on teh-
ty. Tuen jäännöserän maksamisen edellytyk-
senä on, että laajakaistahanke on valmistunut 
ja että tuen saaja on esittänyt Liikenne- ja 
viestintävirastolle hyväksyttävän selvityksen 
kaikista tukikelpoisista kustannuksista. 

Liikenne- ja viestintävirasto voi päättää, et-
tä tuki maksetaan hakemuksen tekemiselle 
tukipäätöksessä asetetun määräajan jälkeen 
tehdystä hakemuksesta, jos tuen hakija esit-
tää painavia syitä hakemuksen viivästymi-
seen, hakemus ei ole viivästynyt olennaisesti, 
maksamisen hakeminen viivästyneenä ei ole 
vaikuttanut hankkeen toteutukseen, viiväs-
tyminen ei vaikeuta hankkeen toteuttamista 
eikä maksaminen vaikuta hakijoiden tasapuo-
liseen kohteluun. 

Tässä laissa tarkoitettua valtion tukea ei 
voida maksaa, jos Euroopan komissio on 
tehnyt päätöksen Euroopan unionin toimin-
nasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan 1 koh-
dassa tarkoitetun tuen takaisinperimisestä ja 
sen nojalla tuen hakijalle on annettu eräiden 
valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen 
säännösten soveltamisesta annetun lain 
(300/2001) 1 §:ssä tarkoitettu takaisinperin-
nän täytäntöönpanoa koskeva päätös, jota tu-
en hakija ei ole noudattanut. Liikenne- ja 
viestintävirasto voi pyytää tuen saajalta va-
kuutuksen, ettei tuen maksamiselle ole tässä 
momentissa tarkoitettua estettä. 

(4 mom. poist.) 
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17 § 

Seurantarekisteri 

Liikenne- ja viestintävirasto seuraa laaja-
kaistahankkeiden edistymistä ja ylläpitää tätä 
tarkoitusta varten erillistä rekisteriä (seuran-
tarekisteri). Seurantarekisteriin voidaan tal-
lentaa seuraavat laajakaistahanketta, tuen ha-
kijaa, tuen saajaa sekä tuen käyttöä koskevat 
tiedot: 

1) hakijan nimi ja yhteystiedot; 
2) hakijan yhteyshenkilön nimi ja yhteys-

tiedot; 
3) laajakaistahankkeen sisältöä, tavoitteita 

ja tuloksia koskevat tiedot; 
4) laajakaistahankkeen kustannuksia ja ko-

konaisrahoitusta koskevat arviot sekä näiden 
toteutumista koskevat tiedot; 

5) tuki- tai maksuhakemusta ja sen ratkai-
semista sekä tuen yksilöintiä koskevat tiedot; 

6) tiedot tämän lain sekä maaseudun kehit-
tämiseen myönnettävistä tuista annetun lain 
perusteella myönnetyistä ja maksetuista tuis-
ta; 

7) tieto siitä, onko myönnetty tuki Euroo-
pan yhteisön perustamissopimuksen 87 artik-
lassa tarkoitettua valtion tukea; 

8) tiedot tarkastuksesta ja siinä tehdyistä 
havainnoista; 

9) tiedot tuen saajalta takaisinperittävistä 
tuista sekä takaisinperinnän toteutumisesta; 

10) muita hakemuksen käsittelyssä kerty-
neitä välttämättömiä tietoja. 

Rekisteröidyn oikeuteen tarkistaa häntä 
koskevat, seurantarekisteriin sisältyvät tie-
dot, tiedoissa olevien virheiden tai puutteiden 
oikaisuun sekä vanhentuneiden ja tarpeetto-
mien tietojen poistamiseen sovelletaan, mitä 
luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilö-
tietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen va-
paasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY 
kumoamisesta annetussa Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 
2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) niistä 
säädetään. 

Seurantarekisteriin sisältyvien tietojen jul-
kisuudesta ja salassapidosta on voimassa, mi-
tä viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
netussa laissa (621/1999) säädetään. 

Rekisteriin sisältyviä tietoja säilytetään 
kymmenen vuotta tuen maksamisesta ja, jos 

17 § 

Seurantarekisteri 

Liikenne- ja viestintävirasto seuraa laaja-
kaistahankkeiden edistymistä ja ylläpitää tätä 
tarkoitusta varten erillistä rekisteriä (seuran-
tarekisteri). Seurantarekisteriin voidaan tal-
lentaa seuraavat laajakaistahanketta, tuen ha-
kijaa, tuen saajaa sekä tuen käyttöä koskevat 
tiedot: 

1) hakijan nimi ja yhteystiedot; 
2) hakijan yhteyshenkilön nimi ja yhteys-

tiedot; 
3) laajakaistahankkeen sisältöä, tavoitteita 

ja tuloksia koskevat tiedot; 
4) laajakaistahankkeen kustannuksia ja ko-

konaisrahoitusta koskevat arviot sekä näiden 
toteutumista koskevat tiedot; 

5) tuki- tai maksuhakemusta ja sen ratkai-
semista sekä tuen yksilöintiä koskevat tiedot; 

6) tiedot tämän lain sekä maaseudun kehit-
tämiseen myönnettävistä tuista annetun lain 
perusteella myönnetyistä ja maksetuista tuis-
ta; 

7) tieto siitä, onko myönnetty tuki Euroo-
pan yhteisön perustamissopimuksen 87 artik-
lassa tarkoitettua valtion tukea; 

8) tiedot tarkastuksesta ja siinä tehdyistä 
havainnoista; 

9) tiedot tuen saajalta takaisinperittävistä 
tuista sekä takaisinperinnän toteutumisesta; 

10) muita hakemuksen käsittelyssä kerty-
neitä välttämättömiä tietoja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seurantarekisteriin sisältyvien tietojen jul-

kisuudesta ja salassapidosta on voimassa, mi-
tä viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
netussa laissa (621/1999) säädetään. 

Rekisteriin sisältyviä tietoja säilytetään 
kymmenen vuotta tuen maksamisesta ja, jos 
kysymys on Euroopan yhteisön osaksi rahoit-
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kysymys on Euroopan yhteisön osaksi rahoit-
tamaan ohjelmaan sisältyvästä tuesta, viisi 
vuotta siitä, kun Euroopan yhteisöjen komis-
sio suorittaa ohjelman viimeisen yhteisön ra-
hoitusosuuden maksun. 

tamaan ohjelmaan sisältyvästä tuesta, viisi 
vuotta siitä, kun Euroopan yhteisöjen komis-
sio suorittaa ohjelman viimeisen yhteisön ra-
hoitusosuuden maksun. 
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39. 

Laki 

laiva-apteekista annetun lain 13 ja 14 §:n muuttamisesta 

 
 
HE 61/2018 vp 
 

Ehdotus 
 

13 § 

Poikkeukset 

Liikenne- ja viestintävirasto voi hakemuk-
sesta erityisistä syistä myöntää yksittäista-
pauksessa poikkeuksen 6 §:n 1 momentissa 
tarkoitetuista laiva-apteekin sisältöä koske-
vista vaatimuksista edellyttäen, että poikkeus 
ei olennaisesti heikennä laivaväen mahdolli-
suutta saada asianmukaista ensiapua ja sai-
raanhoitoa aluksella. 

Liikenne- ja viestintäviraston antamaan 
1 momentissa tarkoitettuun päätökseen saa 
vaatia oikaisua Liikenne ja viestintävirastolta 
siten kuin hallintolaissa (434/2003) sääde-
tään. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätök-
seen saa hakea muutosta valittamalla siten 
kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa an-
netussa laissa ( / ) säädetään. Hallinto-
oikeuden päätökseen saa hakea muutosta va-
littamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus 
myöntää valitusluvan. 

Liikenne- ja viestintäviraston 1 momentissa 
tarkoitetusta päätöksestä määräämään mak-
suun haetaan muutosta siten kuin valtion 
maksuperustelaissa (150/1992) säädetään. 

 

13 § 

Poikkeukset 

Liikenne- ja viestintävirasto voi hakemuk-
sesta erityisistä syistä myöntää yksittäista-
pauksessa poikkeuksen 6 §:n 1 momentissa 
tarkoitetuista laiva-apteekin sisältöä koske-
vista vaatimuksista edellyttäen, että poikkeus 
ei olennaisesti heikennä laivaväen mahdolli-
suutta saada asianmukaista ensiapua ja sai-
raanhoitoa aluksella. 

Liikenne- ja viestintäviraston antamaan 
1 momentissa tarkoitettuun päätökseen saa 
vaatia oikaisua Liikenne ja viestintävirastolta 
siten kuin hallintolaissa (434/2003) sääde-
tään. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätök-
seen saa hakea muutosta valittamalla siten 
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sää-
detään. Hallinto-oikeuden päätökseen saa ha-
kea muutosta valittamalla vain, jos korkein 
hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 

 
Liikenne- ja viestintäviraston 1 momentissa 

tarkoitetusta päätöksestä määräämään mak-
suun haetaan muutosta siten kuin valtion 
maksuperustelaissa (150/1992) säädetään. 
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40. 

Laki 

laivavarustelain muuttamisesta 

 
 

HE 61/2018 vp 
 

Ehdotus 

28 § 

Muutoksenhaku valvontaviranomaisen pää-
tökseen 

Ilmoitettua laitosta koskevan nimeämisen 
rajoittamista tai peruuttamista koskevaan 
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla 
hallinto-oikeuteen siten kuin oikeudenkäyn-
nistä hallintoasioissa annetussa laissa ( / ) 
säädetään. 

Muuhun Liikenne- ja viestintäviraston pää-
tökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallin-
tolaissa säädetään. Oikaisuvaatimukseen an-
nettuun päätökseen saa hakea muutosta valit-
tamalla hallinto-oikeuteen siten kuin oikeu-
denkäynnistä hallintoasioissa annetussa lais-
sa säädetään. 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla vain, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan. 

Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta 
huolimatta, jollei muutoksenhakuviran-
omainen toisin määrää. 

Uhkasakon asettamista ja maksettavaksi 
tuomitsemista sekä teettämis- tai keskeyttä-
misuhan asettamista ja täytäntöön pantavaksi 
määräämistä koskevaan päätökseen saa kui-
tenkin hakea muutosta siten kuin uhkasakko-
laissa säädetään. 

28 § 

Muutoksenhaku valvontaviranomaisen pää-
tökseen 

Ilmoitettua laitosta koskevan nimeämisen 
rajoittamista tai peruuttamista koskevaan 
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla 
hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolain-
käyttölaissa (586/1996) säädetään. 

 
Muuhun Liikenne- ja viestintäviraston pää-

tökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallin-
tolaissa säädetään. Oikaisuvaatimukseen an-
nettuun päätökseen saa hakea muutosta valit-
tamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallin-
tolainkäyttölaissa säädetään. 

 
Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea 

muutosta valittamalla vain, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan. 

Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta 
huolimatta, jollei muutoksenhakuviran-
omainen toisin määrää. 
Uhkasakon asettamista ja maksettavaksi 
tuomitsemista sekä teettämis- tai keskeyttä-
misuhan asettamista ja täytäntöön pantavaksi 
määräämistä koskevaan päätökseen saa kui-
tenkin hakea muutosta siten kuin uhkasakko-
laissa säädetään. 
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41. 

Laki 

laivaväen lääkärintarkastuksista annetun lain muuttamisesta 

 
 

HE 61/2018 vp 
 

Ehdotus 

13 § 

Poikkeuslupa 

Liikenne- ja viestintävirasto voi hakemuk-
sesta antaa luvan: 

1) erityisen painavasta syystä henkilön ot-
tamiseen työhön alukselle huolimatta siitä, 
ettei häntä alkutarkastuksessa ole todettu 
työhön soveltuvaksi; 

2) erityisestä syystä henkilön jatkaa työtä 
aluksella huolimatta siitä, ettei häntä uusinta-
tarkastuksessa ole todettu soveltuvaksi teke-
mään työtä aluksella. 

Liikenne- ja viestintävirasto on ennen 
poikkeuslupa-asian ratkaisemista pyydettävä 
lausunto hakijan terveydentilasta Työterveys-
laitokselta. Liikenne- ja viestintävirasto voi 
myöntää poikkeusluvan enintään kahdeksi 
vuodeksi kerrallaan ja tarvittaessa asettaa sii-
hen rajoituksia ja ehtoja, jotka liittyvät poik-
keusluvan voimassaoloaikaan, liikennealuee-
seen tai henkilön tehtäviin. Värinäköä koske-
va poikkeuslupa voidaan kuitenkin myöntää 
enintään kuudeksi vuodeksi kerrallaan. 

Liikenne- ja viestintäviraston poikkeuslu-
paa koskevaan päätökseen saa hakea muutos-
ta valittamalla siten kuin oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetussa laissa ( / ) sääde-
tään. 

13 § 

Poikkeuslupa 

Liikenne- ja viestintävirasto voi hakemuk-
sesta antaa luvan: 

1) erityisen painavasta syystä henkilön ot-
tamiseen työhön alukselle huolimatta siitä, 
ettei häntä alkutarkastuksessa ole todettu 
työhön soveltuvaksi; 

2) erityisestä syystä henkilön jatkaa työtä 
aluksella huolimatta siitä, ettei häntä uusinta-
tarkastuksessa ole todettu soveltuvaksi teke-
mään työtä aluksella. 

Liikenne- ja viestintävirasto on ennen 
poikkeuslupa-asian ratkaisemista pyydettävä 
lausunto hakijan terveydentilasta Työterveys-
laitokselta. Liikenne- ja viestintävirasto voi 
myöntää poikkeusluvan enintään kahdeksi 
vuodeksi kerrallaan ja tarvittaessa asettaa sii-
hen rajoituksia ja ehtoja, jotka liittyvät poik-
keusluvan voimassaoloaikaan, liikennealuee-
seen tai henkilön tehtäviin. Värinäköä koske-
va poikkeuslupa voidaan kuitenkin myöntää 
enintään kuudeksi vuodeksi kerrallaan. 

Liikenne- ja viestintäviraston poikkeuslu-
paa koskevaan päätökseen saa hakea muutos-
ta valittamalla siten kuin hallinto-
lainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 
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43. 

Laki 

laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta 

 
HE 61/2018 vp 
 

Ehdotus 

41 § 

Muutoksenhaku 

Liikenne- ja viestintäviraston päätökseen 
28 §:ssä tarkoitetun todistuskirjan peruutta-
mista koskevassa asiassa saa hakea muutosta 
valittamalla hallinto-oikeuteen noudattaen 
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa 
laissa ( / ).  

Muuhun Liikenne- ja viestintäviraston tai 
hyväksytyn laitoksen päätökseen saa vaatia 
oikaisua virastolta siten kuin hallintolaissa 
(434/2003) säädetään. Oikaisuvaatimukseen 
annettuun päätökseen saa hakea muutosta va-
littamalla hallinto-oikeuteen siten kuin oi-
keudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa 
laissa säädetään. 

Hallinto-oikeuden päätökseen 1 momentis-
sa tarkoitetussa asiassa saa hakea muutosta 
valittamalla siten kuin oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetussa laissa säädetään. 
Hallinto-oikeuden muuhun päätökseen saa 
hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein 
hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 

Liikenne- ja viestintäviraston tämän lain 
mukaisesti määräämään maksuun haetaan 
muutosta siten kuin valtion maksuperuste-
laissa säädetään. 

41 § 

Muutoksenhaku 

Liikenne- ja viestintäviraston päätökseen 
28 §:ssä tarkoitetun todistuskirjan peruutta-
mista koskevassa asiassa saa hakea muutosta 
valittamalla hallinto-oikeuteen noudattaen 
hallintolainkäyttölaissa (586/1996).  

 
Muuhun Liikenne- ja viestintäviraston tai 

hyväksytyn laitoksen päätökseen saa vaatia 
oikaisua virastolta siten kuin hallintolaissa 
(434/2003) säädetään. Oikaisuvaatimukseen 
annettuun päätökseen saa hakea muutosta va-
littamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hal-
lintolainkäyttölaissa säädetään. 

 
Hallinto-oikeuden päätökseen 1 momentis-

sa tarkoitetussa asiassa saa hakea muutosta 
valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölais-
sa säädetään. Hallinto-oikeuden muuhun pää-
tökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, 
jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitus-
luvan. 

 
Liikenne- ja viestintäviraston tämän lain 

mukaisesti määräämään maksuun haetaan 
muutosta siten kuin valtion maksuperuste-
laissa säädetään. 

 
 



   
  

 

 180  

 

 

 

44. 

Laki 

lentoasemaverkosta ja -maksuista annetun lain muuttamisesta 

 
 

HE 61/2018 vp 
 

Ehdotus 

13 § 

Muutoksenhaku 

Päätökseen, jonka Liikenne- ja viestintävi-
rasto tekee palvelujen tarjoamista tai niiden 
hinnoittelua koskevan erimielisyyden ratkai-
semiseksi 12 §:n nojalla, haetaan muutosta 
valittamalla markkinaoikeuteen siten kuin oi-
keudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa 
laissa ( / ) säädetään. Asian käsittelystä 
markkinaoikeudessa säädetään oikeuden-
käynnistä markkinaoikeudessa annetussa 
laissa (100/2013). Markkinaoikeuden päätök-
seen haetaan muutosta valittamalla korkeim-
paan hallinto-oikeuteen siten kuin oikeuden-
käynnistä hallintoasioissa annetussa laissa 
säädetään. 

13 § 

Muutoksenhaku 

Päätökseen, jonka Liikenne- ja viestintävi-
rasto tekee palvelujen tarjoamista tai niiden 
hinnoittelua koskevan erimielisyyden ratkai-
semiseksi 12 §:n nojalla, haetaan muutosta 
valittamalla markkinaoikeuteen siten kuin 
hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sääde-
tään. Asian käsittelystä markkinaoikeudessa 
säädetään oikeudenkäynnistä markkinaoi-
keudessa annetussa laissa (100/2013). Mark-
kinaoikeuden päätökseen haetaan muutosta 
valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. 
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45. 

Laki 

lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain muuttamisesta 

 
HE 61/2018 vp 
 

Ehdotus 

27 § 

Muutoksenhaku 

Todentajan lausuntoon saa vaatia oikaisua 
todentajalta siten kuin hallintolaissa sääde-
tään. 

Liikenne- ja viestintäviraston ja Energiavi-
raston päätökseen sekä oikaisuvaatimukseen 
annettuun päätökseen saa hakea muutosta va-
littamalla hallinto-oikeuteen siten kuin oi-
keudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa 
laissa ( / ) säädetään. 

Hallinto-oikeuden päätökseen todentajan 
hyväksymisen peruuttamista koskevassa asi-
assa sekä 22 ja 24 §:ssä tarkoitetussa asiassa 
saa hakea muutosta valittamalla siten kuin 
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa 
laissa säädetään. Hallinto-oikeuden muuhun 
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla 
vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää va-
litusluvan. 

Energiaviraston ja Liikenne- ja viestintävi-
raston päätöksiä on noudatettava muutoksen-
hausta huolimatta, jollei muutoksenhakuvi-
ranomainen toisin määrää. 

Energiaviraston ja Liikenne- ja viestintävi-
raston julkisoikeudellisesta suoritteesta mää-
räämään maksuun haetaan muutosta siten 
kuin valtion maksuperustelaissa säädetään. 

27 § 

Muutoksenhaku 

Todentajan lausuntoon saa vaatia oikaisua 
todentajalta siten kuin hallintolaissa sääde-
tään. 

Liikenne- ja viestintäviraston ja Energiavi-
raston päätökseen sekä oikaisuvaatimukseen 
annettuun päätökseen saa hakea muutosta va-
littamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hal-
lintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 

 
Hallinto-oikeuden päätökseen todentajan 

hyväksymisen peruuttamista koskevassa asi-
assa sekä 22 ja 24 §:ssä tarkoitetussa asiassa 
saa hakea muutosta valittamalla siten kuin 
hallintolainkäyttölaissa säädetään. Hallinto-
oikeuden muuhun päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla vain, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan. 

 
Energiaviraston ja Liikenne- ja viestintävi-

raston päätöksiä on noudatettava muutoksen-
hausta huolimatta, jollei muutoksenhakuvi-
ranomainen toisin määrää. 

Energiaviraston ja Liikenne- ja viestintävi-
raston julkisoikeudellisesta suoritteesta mää-
räämään maksuun haetaan muutosta siten 
kuin valtion maksuperustelaissa säädetään. 
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46. 

Laki 

lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta 

 
 

HE 61/2018 vp 
 

Ehdotus 

15 § 

Muutoksenhaku hallinto-oikeuteen 

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen 
saa hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen siten kuin oikeudenkäynnistä hal-
lintoasioissa annetussa laissa ( / ) säädetään. 

Valtion puolesta valitusoikeus Liikenne- ja 
viestintäviraston päätökseen on viraston hal-
lintoasioista vastaavalla johtajalla. 

15 § 

Muutoksenhaku hallinto-oikeuteen 

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen 
saa hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään. 
Valtion puolesta valitusoikeus Liikenne- ja 
viestintäviraston päätökseen on viraston hal-
lintoasioista vastaavalla johtajalla. 
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47. 

Laki 

liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain muuttamisesta 

 
HE 61/2018 vp Ehdotus 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 luku 

Yleiset säännökset 

3 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) liikennejärjestelmällä kaikki liikenne-

muodot kattavasta henkilö- ja tavaraliiken-
teestä, niitä palvelevista liikenneverkoista, 
viestintäyhteyksistä ja tiedosta sekä liiken-
teen palveluista annetussa laissa (320/2017) 
tarkoitetuista palveluista, liikennevälineistä 
ja liikennettä ohjaavista järjestelmistä muo-
dostuvaa kokonaisuutta;  

2) tienpidolla maantien suunnittelua, raken-
tamista, kunnossapitoa ja liikenteen hallin-taa 
sekä näihin tehtäviin liittyvän tiedon tuotta-
mista ja ylläpitoa;  

3) rakentamisella uuden tien tekemistä ja 
tien parantamista;  

4) kunnossapidolla tien hoitoa ja korjausta;  
5) tienpitäjällä Väylävirastoa; 
6) tienpitoalueella maakuntien välisellä yh-

teistyösopimuksella muodostettavaa aluetta, 
jolla hoidetaan alueen maakuntien vastuulla 
olevat tienpidon tehtävät yhteistyösopimuk-
sen mukaisesti; 

7) tienpidon sopimuksella tienpitäjän ja 
maakuntien välillä tienpidon järjestämiseksi 
laadittavaa sopimusta. 

3 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) liikennejärjestelmällä kaikki liikenne-

muodot kattavasta henkilö- ja tavaraliiken-
teestä, niitä palvelevista liikenneverkoista, 
viestintäyhteyksistä ja tiedosta sekä liiken-
teen palveluista annetussa laissa (320/2017) 
tarkoitetuista palveluista, liikennevälineistä 
ja liikennettä ohjaavista järjestelmistä muo-
dostuvaa kokonaisuutta;  

2) tienpidolla maantien suunnittelua, raken-
tamista, kunnossapitoa ja liikenteen hallintaa 
sekä näihin tehtäviin liittyvän tiedon tuotta-
mista ja ylläpitoa;  

3) rakentamisella uuden tien tekemistä ja 
tien parantamista;  

4) kunnossapidolla tien hoitoa ja korjausta;  
5) tienpitäjällä Väylävirastoa. 

6 § 

Maantielautat 

Maantiehen kuuluu myös lautta väylineen 
ja laituri. Lautta voi olla ohjausköyden tai si-
tä korvaavan Liikenne- ja viestintäviraston 
hyväksymän muun laitteiston ohjaama lautta 
(lossi) taikka vapaasti ohjailtava lautta (laut-

6 § 

Maantielautat 

Maantiehen kuuluu myös lautta väylineen 
ja laituri. Lautta voi olla ohjausköyden tai si-
tä korvaavan Liikenne- ja viestintäviraston 
hyväksymän muun laitteiston ohjaama lautta 
(lossi) taikka vapaasti ohjailtava lautta (laut-



   
  

 

 184  

 

 

 

ta-alus). Lautta-alukseen sovelletaan, mitä 
aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turval-
lisesta käytöstä annetun lain (1686/2009) 2 
§:ssä tarkoitetuista ro-ro-matkustaja-
aluksesta säädetään ja määrätään. 

Lautoista on voimassa, mitä niistä erikseen 
säädetään ja määrätään. Lauttaliikenteen pal-
velujen tuottaja vastaa siitä, että lossin kuljet-
taja on 18 vuotta täyttänyt ja tehtävään kyke-
nevä. Lisäksi lauttaliikenteen palvelujen tuot-
taja vastaa siitä, että lossin kuljettaja on pe-
rehtynyt lossin koneistoon, rakenteeseen ja 
käyttöön sekä kansainvälisistä säännöistä yh-
teentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä 
vuonna 1972 tehdyssä yleissopimuksessa 
(SopS 30/1977) ja yhteentörmäämisen ehkäi-
semisestä sisäisillä kulkuvesillä annetussa 
asetuksessa (Sisävesisäännöt 1978) 
(252/1978) annettuihin sääntöihin ja tuntee 4 
momentin nojalla annettujen säännösten si-
sällön. Lossin kuljettajalla on oltava riittävä 
terveys lossin kuljettamiseksi. Hänellä on 
myös oltava riittävä kielitaito, jotta hän voi 
antaa hätätilanneohjeet matkustajille. Liiken-
ne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia 
määräyksiä lossien katsastuksesta ja varus-
teista ja tienpitäjä lossin miehityksestä. 

Lautat liikennöivät pääsääntöisesti ilman 
aikataulua. Liikenteellisistä syistä taikka 
maakunnan, kunnan, muun viranomaisen tai 
muun toimijan hakemuksesta voi tienpitäjä 
päättää, että lauttaa liikennöidään aikataulun 
mukaan. Päätöksen tulee samalla sisältää ai-
kataulun määräämisen perusteet. Ennen asian 
ratkaisemista on tienpitäjän varattava niille, 
joita lauttaliikenne välittömästi koskee, mah-
dollisuus lausua mielipiteensä asiassa sekä 
hankittava asianomaisen kunnan ja tarvittaes-
sa muunkin viranomaisen lausunto. Tienpitä-
jän tulee kuuluttaa päätöksestä, ja aikataulu 
on asetettava nähtäville lauttapaikan välittö-
mään läheisyyteen. 

 
Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksel-

la säädetään tarkemmin lauttojen valvonnas-
ta, kulkujärjestyksestä lautalle, etuoikeute-
tuista kuljetuksista ja muusta tieliikenteestä, 
lossin kuljettamisesta ohjausköydestä irrotet-
tuna, lauttaväylän ja yleisen kulkuväylän ris-
teämisen aiheuttamista toimenpiteistä, lossin 
kuljettajalta vaadittavasta lääkärintodistuk-
sesta ja lauttalaiturin varusteista. 

ta-alus). Lautta-alukseen sovelletaan, mitä 
aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turval-
lisesta käytöstä annetun lain (1686/2009) 2 
§:ssä tarkoitetuista ro-ro-matkustaja-
aluksesta säädetään ja määrätään. 

Lautoista on voimassa, mitä niistä erikseen 
säädetään ja määrätään. Lauttaliikenteen pal-
velujen tuottaja vastaa siitä, että lossin kuljet-
taja on 18 vuotta täyttänyt ja tehtävään kyke-
nevä. Lisäksi lauttaliikenteen palvelujen tuot-
taja vastaa siitä, että lossin kuljettaja on pe-
rehtynyt lossin koneistoon, rakenteeseen ja 
käyttöön sekä kansainvälisistä säännöistä yh-
teentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä 
vuonna 1972 tehdyssä yleissopimuksessa 
(SopS 30/1977) ja yhteentörmäämisen ehkäi-
semisestä sisäisillä kulkuvesillä annetussa 
asetuksessa (Sisävesisäännöt 1978) 
(252/1978) annettuihin sääntöihin ja tuntee 4 
momentin nojalla annettujen säännösten si-
sällön. Lossin kuljettajalla on oltava riittävä 
terveys lossin kuljettamiseksi. Hänellä on 
myös oltava riittävä kielitaito, jotta hän voi 
antaa hätätilanneohjeet matkustajille. Liiken-
ne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia 
määräyksiä lossien katsastuksesta ja varus-
teista ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus lossin miehityksestä. 

Lautat liikennöivät pääsääntöisesti ilman 
aikataulua. Liikenteellisistä syistä voi elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus päättää, 
että lauttaa liikennöidään aikataulun mukaan. 
Päätöksen tulee samalla sisältää aikataulun 
määräämisen perusteet. Ennen asian ratkai-
semista on elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksen varattava niille, joita lauttaliikenne 
välittömästi koskee, mahdollisuus lausua 
mielipiteensä asiassa sekä hankittava asian-
omaisen kunnan ja tarvittaessa muunkin vi-
ranomaisen lausunto. Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen tulee kuuluttaa päätök-
sestä, ja aikataulu on asetettava nähtäville 
lauttapaikan välittömään läheisyyteen. 

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksel-
la säädetään tarkemmin lauttojen valvonnas-
ta, kulkujärjestyksestä lautalle, etuoikeute-
tuista kuljetuksista ja muusta tieliikenteestä, 
lossin kuljettamisesta ohjausköydestä irrotet-
tuna, lauttaväylän ja yleisen kulkuväylän ris-
teämisen aiheuttamista toimenpiteistä, lossin 
kuljettajalta vaadittavasta lääkärintodistuk-
sesta ja lauttalaiturin varusteista. 
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11 § 

Tienpidosta vastaavat viranomaiset 

Väylävirasto vastaa maantieverkon omista-
jan tehtävistä sekä tienpidon valtakunnallisis-
ta tehtävistä. Väylävirasto myös ohjaa maa-
kuntia tienpidon tehtävien hoitamisessa. 

 
 
Maakunnat vastaavat alueensa tienpidon 

tehtävien hoitamisesta tienpidon sopimuksen 
ja Väyläviraston ohjauksen mukaisesti enin-
tään yhdeksällä tienpitoalueella. Väylävirasto 
vastaa kuitenkin merkittävien hankkeiden to-
teuttamisesta. 

Väylävirasto on tieinfrastruktuurin turvalli-
suuden hallinnasta annetun Euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiivin 2008/96/EY 
2 artiklassa tarkoitettu toimivaltainen organi-
saatio. Liikenne- ja viestintävirasto on Eu-
roopan laajuisen tieverkon tunnelien turvalli-
suutta koskevista vähimmäisvaatimuksista 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/54/EY 4 artiklassa tarkoitet-
tu hallintoviranomainen. 

11 § 

Tienpidosta vastaavat viranomaiset 

Väylävirasto vastaa maantieverkon omista-
jan tehtävistä ja muista tienpidon tehtävistä 
siten kuin tässä laissa erikseen säädetään. 
Väylävirasto myös ohjaa elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskuksia tienpidon tehtävien 
hoitamisessa. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 
vastaavat alueensa tienpidon tehtävien hoi-
tamisesta Väyläviraston ohjauksen mukaises-
ti. Väylävirasto vastaa kuitenkin merkittä-
vien hankkeiden toteuttamisesta. 

 
Väylävirasto on tieinfrastruktuurin turvalli-

suuden hallinnasta annetun Euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiivin 2008/96/EY 
2 artiklassa tarkoitettu toimivaltainen organi-
saatio. Liikenne- ja viestintävirasto on Eu-
roopan laajuisen tieverkon tunnelien turvalli-
suutta koskevista vähimmäisvaatimuksista 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/54/EY 4 artiklassa tarkoitet-
tu hallintoviranomainen. 

1 a luku  

Liikennejärjestelmäsuunnittelu 

1 a luku  

Liikennejärjestelmäsuunnittelu 

15 d § 

Menettely suunnitelmia valmisteltaessa 

Liikenne- ja viestintäministeriön on val-
misteltava valtakunnallinen liikennejärjes-
telmäsuunnitelma yhteistyössä kaikkien maa-
kuntien sekä suunnitelman kannalta keskeis-
ten ministeriöiden, viranomaisten ja muiden 
toimijoiden kanssa. Suunnitelmaluonnoksesta 
on pyydettävä lausunto niiltä ministeriöiltä, 
viranomaisilta ja muilta toimijoilta, joiden 
toimialaan tai tehtäviin suunnitelma olennai-
sesti liittyy.  

Maakunnan on valmisteltava maakunnan 
liikennejärjestelmäsuunnitelma yhteistyössä 
valtion liikennehallinnon, alueen kuntien, 
muiden maakuntien sekä viranomaisten ja 
muiden toimijoiden kanssa, joiden toimialaan 
liikennejärjestelmäsuunnitelma voi olen-
naisesti liittyä. Maakunnan on pyydettävä 

15 d § 

Menettely suunnitelmia valmisteltaessa 

Liikenne- ja viestintäministeriön on val-
misteltava valtakunnallinen liikennejärjes-
telmäsuunnitelma yhteistyössä suunnitelman 
kannalta keskeisten ministeriöiden, viran-
omaisten ja muiden toimijoiden kanssa. 
Suunnitelmaluonnoksesta on pyydettävä lau-
sunto niiltä ministeriöiltä, viranomaisilta, 
maakunnan liitoilta ja muilta toimijoilta, joi-
den toimialaan tai tehtäviin suunnitelma 
olennaisesti liittyy.  
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suunnitelmaluonnoksesta lausunto alueen 
kunnilta ja niiltä ministeriöiltä, viranomaisil-
ta, muilta maakunnilta sekä muilta tahoilta, 
joiden toimialaan tai tehtäviin suunnitelma 
olennaisesti liittyy.  

Liikenne- ja viestintäviraston ja Väylävi-
raston on osallistuttava valtakunnalliseen ja 
maakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnit-
teluun siten kuin laissa erikseen säädetään. 
Liikenne- ja viestintävirasto osallistuu lii-
kennejärjestelmäsuunniteluun ja toimenpitei-
den suunnitteluun liikenteen palveluiden, 
markkinoiden toimivuuden, tiedon hyödyn-
tämisen ja automaation edistämisen asiantun-
tijana. Väylävirasto osallistuu liikennejärjes-
telmäsuunnitteluun ja liikenneverkkojen toi-
menpiteiden valmisteluun sekä maankäytön 
yhteistyöhön väylänpidon asiantuntijana ja 
väyläomaisuuden haltijana. 

Suunnitelman valmistelusta vastaavan on 
varattava muillekin kuin 1 ja 2 momentissa 
tarkoitetuille tahoille mahdollisuus tutustua 
mainituissa lainkohdissa tarkoitettuihin 
suunnitelmaluonnoksiin sekä esittää niistä 
mielipiteensä. Mahdollisuus varataan julkai-
semalla kuulutus 108 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla. Vastaavalla tavalla on julkaistava kuu-
lutus hyväksytystä suunnitelmasta peruste-
luineen sekä siitä, miten lausunnot ja mielipi-
teet on otettu huomioon. 

 
 
 
 
 
Liikenne- ja viestintäviraston ja Väylävi-

raston on osallistuttava valtakunnalliseen lii-
kennejärjestelmäsuunnitteluun siten kuin 
laissa erikseen säädetään. Liikenne- ja vies-
tintävirasto osallistuu liikennejärjestelmä-
suunnitteluun ja toimenpiteiden suunnitte-
luun liikenteen palveluiden, markkinoiden 
toimivuuden, tiedon hyödyntämisen ja auto-
maation edistämisen asiantuntijana. Väylävi-
rasto osallistuu liikennejärjestelmäsuunnitte-
luun ja liikenneverkkojen toimenpiteiden 
valmisteluun sekä maankäytön yhteistyöhön 
väylänpidon asiantuntijana ja väyläomaisuu-
den haltijana. 

Suunnitelman valmistelusta vastaavan on 
varattava muillekin kuin 1 ja 2 momentissa 
tarkoitetuille tahoille mahdollisuus tutustua 
mainituissa lainkohdissa tarkoitettuihin 
suunnitelmaluonnoksiin sekä esittää niistä 
mielipiteensä. Mahdollisuus varataan julkai-
semalla kuulutus 108 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla. Vastaavalla tavalla on julkaistava kuu-
lutus hyväksytystä suunnitelmasta peruste-
luineen sekä siitä, miten lausunnot ja mielipi-
teet on otettu huomioon. 

2 luku 

Maantien suunnittelu 

2 luku 

Maantien suunnittelu 

27 § 

Vuorovaikutus 

Yleissuunnitelmaa ja tiesuunnitelmaa laa-
dittaessa maakunnan on varattava kunnalle, 
kiinteistön omistajille ja muille asianosaisille 
sekä niille, joiden asumiseen, työntekoon tai 
muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, 
mahdollisuus osallistua suunnitelman valmis-
teluun, arvioida suunnitelman vaikutuksia ja 
lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteen-
sä asiassa. 

 
Ennen suunnitelman hyväksymistä maa-

kunnan on varattava 1 momentissa tarkoite-
tuille tahoille tilaisuus muistutuksen tekemi-
seen suunnitelmasta. Tässä tarkoituksessa tu-

27 § 

Vuorovaikutus 

Yleissuunnitelmaa ja tiesuunnitelmaa laa-
dittaessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksen on varattava kunnalle, kiinteistön 
omistajille ja muille asianosaisille sekä niille, 
joiden asumiseen, työntekoon tai muihin 
oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, mah-
dollisuus osallistua suunnitelman valmiste-
luun, arvioida suunnitelman vaikutuksia ja 
lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteen-
sä asiassa. 

Ennen suunnitelman hyväksymistä elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on va-
rattava 1 momentissa tarkoitetuille tahoille ti-
laisuus muistutuksen tekemiseen suunnitel-
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lee maakunnan pitää yleissuunnitelma ja tie-
suunnitelma yleisesti nähtävänä yhtäjaksoi-
sesti 30 päivän ajan. Muistutukset suunnitel-
maa vastaan on toimitettava maakunnalle en-
nen nähtävänäoloajan päättymistä. Maakun-
nan on varattava niille kunnille, joiden alu-
eelle suunnitelma sijoittuu mahdollisuus lau-
sua muistutuksista. Suunnitelman nähtäväksi 
asettamisesta sekä muistutusten tekemista-
vasta ja -ajasta on maakunnan kuulutettava 
niin kuin maakunnan ilmoitukset maakunta-
lain mukaan julkaistaan. Maakunnan on lä-
hetettävä kirjallinen ilmoitus suunnitelman 
nähtäväksi asettamisesta sellaisille suunni-
telman vaikutusalueen kiinteistöjen omistajil-
le ja haltijoille, joiden asuinpaikka on toises-
sa maakunnassa ja on asiakirjoissa mainittu 
tai muuten tunnettu. 

 
 
 
Maakunnan on esitettävä perusteltu kan-

nanottonsa suunnitelmaa vastaan tehdyistä 
muistutuksista. Maakunnan on ilmoitettava 
kannanottonsa alueen kunnille sekä niille 
muistutuksen tehneille, jotka ovat sitä kirjal-
lisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoit-
teensa. Maakunnan perusteltu kannanotto il-
moitetaan Liikenne- ja viestintäviraston 
suunnitelmaa koskevassa hyväksymispäätök-
sessä. 

 
 
Maakunnan on pyydettävä suunnitelmasta 

lausunto niiltä muilta maakunnilta ja kunnil-
ta, joiden alueelle suunnitelma sijoittuu tai 
joiden alueella suunnitelman vaikutukset 
muutoin ilmenevät, sekä Valtion lupa- ja val-
vontavirastolta. Maakunnan on pyydettävä 
lausunto muultakin viranomaiselta, jos se on 
päätösharkinnassa tarpeen. Maakunnan on 
esitettävä perusteltu kannanottonsa suunni-
telmasta annettuihin lausuntoihin. 

 
 
Jos yleisesti nähtävillä ollutta tiesuunnitel-

maa on tarpeen muuttaa ja muutoksen vaiku-
tukset arvioidaan vähäisiksi, voidaan noudat-
taa yksinkertaisempaa menettelyä kuin 2–4 
momentissa säädetään. 

Tarkemmat säännökset vuorovaikutusme-
nettelystä annetaan valtioneuvoston asetuk-

masta. Tässä tarkoituksessa tulee kunnan pi-
tää yleissuunnitelma ja tiesuunnitelma ylei-
sesti nähtävänä yhtäjaksoisesti 30 päivän 
ajan. Muistutukset suunnitelmaa vastaan on 
toimitettava kunnalle ennen nähtävänäolo-
ajan päättymistä.  Kunnan tulee toimittaa 
lausuntonsa nähtävillä olleesta suunnitel-
masta ja sitä vastaan tehdyistä muistutuksis-
ta sekä jätetyt muistutuskirjelmät elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukselle. Suunni-
telman nähtäväksi asettamisesta sekä muistu-
tusten tekemistavasta ja -ajasta on kunnan 
kuulutettava niin kuin kunnalliset ilmoitukset 
asianomaisessa kunnassa julkaistaan. Elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on 
lähetettävä kirjallinen ilmoitus suunnitelman 
nähtäväksi asettamisesta sellaisille suunni-
telman vaikutusalueen kiinteistöjen omistajil-
le ja haltijoille, joiden asuinpaikka on toises-
sa maakunnassa ja on asiakirjoissa mainittu 
tai muuten tunnettu. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
on esitettävä perusteltu kannanottonsa suun-
nitelmaa vastaan tehdyistä muistutuksista. 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
on ilmoitettava kannanottonsa alueen kunnil-
le sekä niille muistutuksen tehneille, jotka 
ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla il-
moittaneet osoitteensa. Elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskuksen perusteltu kannanotto 
ilmoitetaan Liikenne- ja viestintäviraston 
suunnitelmaa koskevassa hyväksymispäätök-
sessä. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
on pyydettävä suunnitelmasta lausunto niiltä 
muilta maakunnan liitoilta ja kunnilta, joiden 
alueelle suunnitelma sijoittuu tai joiden alu-
eella suunnitelman vaikutukset muutoin il-
menevät. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksen on pyydettävä lausunto muultakin 
viranomaiselta, jos se on päätösharkinnassa 
tarpeen. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksen on esitettävä perusteltu kannanot-
tonsa suunnitelmasta annettuihin lausuntoi-
hin. 

Jos yleisesti nähtävillä ollutta tiesuunnitel-
maa on tarpeen muuttaa ja muutoksen vaiku-
tukset arvioidaan vähäisiksi, voidaan noudat-
taa yksinkertaisempaa menettelyä kuin 2–4 
momentissa säädetään. 

Tarkemmat säännökset vuorovaikutusme-
nettelystä annetaan valtioneuvoston asetuk-
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sella. sella. 
27 a § 

Ennakkoneuvottelu 

Yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman laa-
timisen aikana ennen suunnitelman toimitta-
mista hyväksyttäväksi Liikenne- ja viestintä-
viraston on maakunnan tai muun viranomai-
sen pyynnöstä järjestettävä ennakkoneuvotte-
lu. Virasto voi järjestää ennakkoneuvottelun 
myös omasta aloitteestaan. Ennakkoneuvot-
telu on järjestettävä kohtuullisessa ajassa 
pyynnön esittämisestä. Ennakkoneuvottelun 
tavoitteena on edistää suunnitelman vaati-
mien selvitys- ja arviointimenettelyjen hallin-
taa sekä maakunnan ja muiden viranomaisten 
välistä tiedonvaihtoa sekä parantaa selvitys-
ten ja asiakirjojen laatua ja käytettävyyttä se-
kä sujuvoittaa menettelyjä. 

27 a § 

Ennakkoneuvottelu 

Yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman laa-
timisen aikana ennen suunnitelman toimitta-
mista hyväksyttäväksi Liikenne- ja viestintä-
viraston on elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskuksen tai muun viranomaisen pyynnös-
tä järjestettävä ennakkoneuvottelu. Virasto 
voi järjestää ennakkoneuvottelun myös 
omasta aloitteestaan. Ennakkoneuvottelu on 
järjestettävä kohtuullisessa ajassa pyynnön 
esittämisestä. Ennakkoneuvottelun tavoittee-
na on edistää suunnitelman vaatimien selvi-
tys- ja arviointimenettelyjen hallintaa sekä 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja 
muiden viranomaisten välistä tiedonvaihtoa 
sekä parantaa selvitysten ja asiakirjojen laa-
tua ja käytettävyyttä sekä sujuvoittaa menet-
telyjä. 

27 b § 

Yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman hyväk-
symisesitys 

Maakunta tekee yleissuunnitelmasta ja tie-
suunnitelmasta hyväksymisesityksen Liiken-
ne- ja viestintävirastolle. 

 
Yleissuunnitelmaa koskevassa hyväksymi-

sesityksessä on esitettävä suunnitelman hy-
väksymistä koskevan harkinnan kannalta tar-
vittavat 15 q, 15 r, 16, 17, 19, 27, 29 ja 43 b 
§:ssä tarkoitetut tiedot, selvitykset ja asiakir-
jat. 

Tiesuunnitelmaa koskevassa hyväksymi-
sesityksessä on esitettävä suunnitelman hy-
väksymistä koskevan harkinnan kannalta tar-
vittavat 15 q, 15 r, 16, 17, 22, 23, 24, 27, 28, 
29, 43 b, 44 ja 45 §:ssä tarkoitetut tiedot ja 
selvitykset. 

Hyväksymisesitys ja sen perusteena oleva 
suunnitelma-aineisto on toimitettava Liiken-
ne- ja viestintävirastolle kirjallisesti sekä 
mahdollisuuksien mukaan sähköisesti. Viras-
ton on pyydettävä Väylävirastolta lausunto 
suunnitelmasta, ellei se ole ilmeisen tarpee-
tonta. 

Yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman hy-
väksymisesityksen tarkemmasta sisällöstä ja 

27 b § 

Yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman hyväk-
symisesitys 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus te-
kee yleissuunnitelmasta ja tiesuunnitelmasta 
hyväksymisesityksen Liikenne- ja viestintä-
virastolle. 

Yleissuunnitelmaa koskevassa hyväksymi-
sesityksessä on esitettävä suunnitelman hy-
väksymistä koskevan harkinnan kannalta tar-
vittavat 15 g, 15 h, 16, 17, 19, 27, 29 ja 43 b 
§:ssä tarkoitetut tiedot, selvitykset ja asiakir-
jat. 

Tiesuunnitelmaa koskevassa hyväksymi-
sesityksessä on esitettävä suunnitelman hy-
väksymistä koskevan harkinnan kannalta tar-
vittavat 15 g, 15 h, 16, 17, 22, 23, 24, 27, 28, 
29, 43 b, 44 ja 45 §:ssä tarkoitetut tiedot ja 
selvitykset. 

Hyväksymisesitys ja sen perusteena oleva 
suunnitelma-aineisto on toimitettava Liiken-
ne- ja viestintävirastolle kirjallisesti sekä 
mahdollisuuksien mukaan sähköisesti. Viras-
ton on pyydettävä Väylävirastolta lausunto 
suunnitelmasta, ellei se ole ilmeisen tarpee-
tonta. 

Yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman hy-
väksymisesityksen tarkemmasta sisällöstä ja 
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toimittamisesta voidaan säätää valtioneuvos-
ton asetuksella. 

toimittamisesta voidaan säätää valtioneuvos-
ton asetuksella. 

31 § 

Suunnitelmien voimassaoloaika 

Tiesuunnitelman laatiminen on aloitettava 
kahdeksan vuoden kuluessa sen vuoden päät-
tymisestä, jona hankkeesta laadittu yleis-
suunnitelma on saanut lainvoiman. Muuten 
yleissuunnitelman hyväksymispäätös rauke-
aa. Liikenne- ja viestintävirasto voi hake-
muksesta pidentää yleissuunnitelman voi-
massaoloaikaa enintään neljällä vuodella, jos 
17 ja 19 §:ssä säädetyt edellytykset edelleen 
täyttyvät. Tiesuunnitelman laatimisen katso-
taan alkaneen, kun siitä on ilmoitettu 16 §:n 2 
momentissa säädetyllä tavalla. 

Yleissuunnitelman hyväksymispäätös rau-
keaa myös siltä osin kuin sen perusteella laa-
dittu tiesuunnitelma on hyväksytty ja hyväk-
symispäätös on saanut lainvoiman. 

Päätös tiesuunnitelman hyväksymisestä 
raukeaa, jos tietyötä ei ole osaksikaan aloitet-
tu ennen kuin neljä vuotta on kulunut sen 
vuoden päättymisestä, jona tiesuunnitelma on 
saanut lainvoiman. Liikenne- ja viestintävi-
rasto voi hakemuksesta pidentää määräaikaa 
enintään neljällä vuodella ja erityisistä syistä 
sen lisäksi yhdellä enintään neljän vuoden 
ajanjaksolla. Määräaikaa voidaan pidentää 
vain, jos tiesuunnitelma edelleen täyttää 17 ja 
22 §:ssä säädetyt edellytykset. Tietyö katso-
taan alkaneeksi, kun tietarkoituksiin tarvitta-
va alue on otettu tienpitäjän haltuun 56 §:n 
mukaisesti. 

31 § 

Suunnitelmien voimassaoloaika 

Tiesuunnitelman laatiminen on aloitettava 
kahdeksan vuoden kuluessa sen vuoden päät-
tymisestä, jona hankkeesta laadittu yleis-
suunnitelma on saanut lainvoiman. Muuten 
yleissuunnitelman hyväksymispäätös rauke-
aa. Liikenne- ja viestintävirasto voi pidentää 
yleissuunnitelman voimassaoloaikaa enintään 
neljällä vuodella, jos 17 ja 19 §:ssä säädetyt 
edellytykset edelleen täyttyvät. Tiesuunni-
telman laatimisen katsotaan alkaneen, kun 
siitä on ilmoitettu 16 §:n 2 momentissa sää-
detyllä tavalla. 

Yleissuunnitelman hyväksymispäätös rau-
keaa myös siltä osin kuin sen perusteella laa-
dittu tiesuunnitelma on hyväksytty ja hyväk-
symispäätös on saanut lainvoiman. 

Päätös tiesuunnitelman hyväksymisestä 
raukeaa, jos tietyötä ei ole osaksikaan aloitet-
tu ennen kuin neljä vuotta on kulunut sen 
vuoden päättymisestä, jona tiesuunnitelma on 
saanut lainvoiman. Liikenne- ja viestintävi-
rasto voi pidentää määräaikaa enintään nel-
jällä vuodella ja erityisistä syistä sen lisäksi 
yhdellä enintään neljän vuoden ajanjaksolla. 
Määräaikaa voidaan pidentää vain, jos tie-
suunnitelma edelleen täyttää 17 ja 22 §:ssä 
säädetyt edellytykset. Tietyö katsotaan alka-
neeksi, kun tietarkoituksiin tarvittava alue on 
otettu tienpitäjän haltuun 56 §:n mukaisesti. 

32 § 

Seuranta ja jälkiarviointi 

Väyläviraston on järjestelmällisesti seurat-
tava, miten tiehankkeen arvioidut ja muut 
vaikutukset ovat toteutuneet, ja käyttää hy-
väksi seurannan tuloksia hankkeiden vaiku-
tusarvioinnissa ja suunnitteluratkaisujen va-
linnassa. 

Väylävirasto voi erityisestä syystä päättää, 
että 15 r §:n 1 momentissa tarkoitetuista tie-
hankkeista, joista on tehty hankearviointi, on 
tehtävä myös jälkiarviointi. Jälkiarvioinnin 
laatimisesta vastaa maakunta yhteistyössä 
tienpitäjän kanssa. Jälkiarvioinnissa on esitet-

32 § 

Seuranta ja jälkiarviointi 

Väyläviraston on järjestelmällisesti seurat-
tava, miten tiehankkeen arvioidut ja muut 
vaikutukset ovat toteutuneet, ja käyttää hy-
väksi seurannan tuloksia hankkeiden vaiku-
tusarvioinnissa ja suunnitteluratkaisujen va-
linnassa. 

Väylävirasto voi erityisestä syystä päättää, 
että 15 g §:n 1 momentissa tarkoitetuista tie-
hankkeista, joista on tehty hankearviointi, on 
tehtävä myös jälkiarviointi. Jälkiarvioinnin 
laatimisesta vastaa elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus yhteistyössä tienpitäjän 
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tävä selvitys tiehankkeen toteutuksen aikana 
tiesuunnitelmasta tehdyistä teknistaloudelli-
sista poikkeuksista, liikenteen kehittymisestä 
sekä tiehankkeen kannattavuuden ja vaikut-
tavuuden kannalta merkittävien vaikutusten 
toteutumisesta. 

kanssa. Jälkiarvioinnissa on esitettävä selvi-
tys tiehankkeen toteutuksen aikana tiesuunni-
telmasta tehdyistä teknistaloudellisista poik-
keuksista, liikenteen kehittymisestä sekä tie-
hankkeen kannattavuuden ja vaikuttavuuden 
kannalta merkittävien vaikutusten toteutumi-
sesta. 

3 luku 

Maantien kunnossapito, väliaikaiset lii-
kennejärjestelyt sekä liittymät ja maan-
tiehen kohdistuvat muut toimenpiteet 

3 luku 

Maantien kunnossapito, väliaikaiset lii-
kennejärjestelyt sekä liittymät ja maan-
tiehen kohdistuvat muut toimenpiteet 

37 § 

Liittyminen maantiehen 

Edellä 24 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
kiellon tai määräyksen estämättä Väyläviras-
to voi antaa luvan yksityistien liittämiseen 
kiellon alaiseen maantiehen taikka kielletyn 
liittymän käyttämiseen tai liittymän käyttö-
tarkoituksen muuttamiseen, jos kiinteistön 
tarkoituksenmukainen käyttö sitä vaatii eikä 
liittymästä eikä sen käyttämisestä aiheudu 
vaaraa liikenneturvallisuudelle. Jos kiinteis-
tölle on tarpeen maatalousliittymä, on lupa 
sen tekemiseksi tässä momentissa tarkoitet-
tuun tiehen myönnettävä, jos liittymä ja sen 
sijainti ovat sellaiset, ettei liikenneturvalli-
suus sen takia vaarannu. Lupaan voidaan liit-
tää tarpeellisia ehtoja.  

Lupa yksityistien liittämiseksi muuhun 
kuin 1 momentissa tarkoitettuun maantiehen 
on myönnettävä, jos liittymä on tarpeen kiin-
teistön käyttämiseksi ja liittymä sekä sen si-
jainti ovat sellaiset, ettei liikenneturvallisuus 
liittymän eikä sen käyttämisen takia vaaran-
nu. Lupaan voidaan liittää tarpeellisia ehtoja. 
Tässä momentissa tarkoitettuun tiehen saa 
tehdä Väyläviraston ohjeiden mukaan maata-
lousliittymän, jollei siitä aiheudu vaaraa lii-
kenneturvallisuudelle. Tällaisen maatalous-
liittymän tekemisestä on hyvissä ajoin ennen 
toimenpiteeseen ryhtymistä ilmoitettava tien-
pitäjälle. 

Jos maastoliikennelaissa (1710/1995) tar-
koitetun moottorikelkkailureitin tai muun sitä 
vastaavan kulkuyhteyden perustamiseksi on 
maantien ylittämistä varten järjestettävä tie-
alueelle ylityskohta, voi Väylävirasto myön-
tää luvan toimenpiteen suorittamiseen, jos 

37 § 

Liittyminen maantiehen  

(Pykälä poistettaisiin) 
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ylityskohdasta ei aiheudu vaaraa liikennetur-
vallisuudelle eikä haittaa tienpidolle. Lupaan 
voidaan liittää tarpeellisia ehtoja. 

Mitä 1–3 momentissa säädetään, ei koske 
moottori- eikä moottoriliikenneteitä eikä 4 
§:n 3 momentissa tarkoitettuja valtakunnalli-
sesti merkittäviä runkoteitä, joille pääsystä 
voidaan määrätä vain tiesuunnitelmassa. Eri-
tyisistä syistä Väylävirasto voi myöntää run-
kotiehen 1 momentin mukaisen liittymäluvan 
tai 3 momentin mukaisen luvan ylityskohdan 
järjestämiseksi. 

 
38 § 

Liittymän ja ylityskohdan tekeminen, kunnos-
sapito ja muuttaminen 

Yksityisen tien pitäjä ja maatalousliittymän 
haltija ovat velvollisia tekemään liittymänsä 
ja pitämään sen kunnossa Väyläviraston oh-
jeiden mukaan sillä tavoin, ettei niistä ole 
vaaraa liikenteelle eikä haittaa maantien kun-
nossapidolle. Väylävirasto tai sopimuksen 
perusteella maakunta vastaa kuitenkin yksi-
tyistien liittymän ja maatalousliittymän 
rummun kunnossapidosta. 

Jos ennestään olevan yksityistien liittymän 
tai maatalousliittymän muuttuneen tai mer-
kittävästi lisääntyneen käytön johdosta aiheu-
tuu vaaraa liikenteelle tai haittaa maantien 
kunnossapidolle, yksityistien pitäjä tai maata-
lousliittymän haltija on velvollinen kustan-
nuksellaan Väyläviraston ohjeiden mukaan 
tekemään liittymään tai poikkeuksellisesti 
myös liittymäalueelle sellaiset muutokset, et-
tä liittymästä aiheutuva vaara tai haitta pois-
tuu taikka vähenee, sekä hakemaan tarpeen 
vaatiessa uutta liittymälupaa. 

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, koskee 
myös moottorikelkkailureitin tai muun sitä 
vastaavan kulkuyhteyden pitäjää maantien 
ylityskohdan osalta. 

Jos 1–3 momentin nojalla velvoitettu lai-
minlyö velvollisuutensa, Väylävirasto voi 
teettää vaaditut toimenpiteet laiminlyöjän 
kustannuksella tai keskeyttää rakennustyön. 
Teettämis- ja keskeyttämisuhasta säädetään 
uhkasakkolaissa (1113/1990). 

38 § 

Liittymän ja ylityskohdan tekeminen, kunnos-
sapito ja muuttaminen 

(Pykälä poistettaisiin) 

42 § 

Tiealueeseen kohdistuva työ sekä rakentei-

42 § 

Tiealueeseen kohdistuva työ sekä rakentei-
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den, rakennelmien ja laitteiden sijoittaminen 
tiealueelle 

Tiealueeseen kohdistuvaan työhön sekä ra-
kenteiden, rakennelmien ja laitteiden sijoit-
tamiseen tiealueelle on oltava Väyläviraston 
lupa. Lupa voidaan myöntää, jos toimenpi-
teestä ei aiheudu vaaraa liikenteelle eikä hait-
taa tienpidolle. Yhteiskunnan toiminnan kan-
nalta välttämättömien rakenteiden, raken-
nelmien tai laitteiden sijoittamista koskeva 
lupa on kuitenkin myönnettävä, jos sijoitta-
misesta ei aiheudu vaaraa liikenteelle eikä 
vähäistä suurempaa haittaa tienpidolle. 

Luvan saaja on velvollinen suorittamaan 1 
momentissa tarkoitetut toimenpiteet ja pitä-
mään rakenteen, rakennelman ja laitteen 
kunnossa lupaehtojen mukaisesti. Luvan saa-
ja on velvollinen kustannuksellaan tekemään 
Väyläviraston vaatimat muutokset taikka siir-
tämään tai poistamaan rakenteen, rakennel-
man tai laitteen, jos sen käyttämisestä aiheu-
tuu 1 momentissa tarkoitettua vaaraa tai hait-
taa. 

Jos muussa laissa säädetystä johtuen lupa 
ei ole tarpeen, on toimenpiteestä, hyvissä 
ajoin ennen siihen ryhtymistä, ilmoitettava 
Väylävirastolle. 

Jollei 1 tai 3 momentista, 8 §:n 1 momen-
tista tai 42 a §:n 1 momentista muuta johdu, 
edellyttää tiealueen ja sillä olevien rakentei-
den, rakennelmien ja laitteiden käyttäminen 
muihin kuin maantietarkoituksiin Väyläviras-
ton lupaa. 

Lupaa ei kuitenkaan vaadita:  
1) yhdystiellä ja seututeillä, joita ei ole 

merkitty liikennemerkillä etuajo-oikeutettu 
tie, maantien tiealueen ojan ulkoluiskan ul-
kopuolisen alueen lyhytaikaiseen käyttämi-
seen silloin, kun kysymys on metsänhak-
kuusta johtuvan puutavaran lyhytaikaisesta, 
enintään kuusi kuukautta kestävästä säilyttä-
misestä tieliikennelain säännökset huomioon 
ottaen, eikä mainitulla tavalla säilytetyn puu-
tavaran kuormaamiseen tiealueella; 

2) 52 a §:ssä tarkoitetun tilapäisen ilmoi-
tuksen sijoittamiseen tiealueelle; eikä 

3) postin keräilyssä ja jakelussa tarvittavien 
laitteiden tai vähäisten rakennelmien sijoit-
tamiseen tiealueelle postilain (415/2011) 45 
§:n 3 momentin nojalla. 

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tar-

den, rakennelmien ja laitteiden sijoittaminen 
tiealueelle 

(Pykälä poistettaisiin) 
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kempia määräyksiä lupahakemuksen ja il-
moituksen sisällöstä, sijoittamistiedon ilmoit-
tamisesta, rakenteiden, rakennelmien ja lait-
teiden teknisistä ominaisuuksista ja sijoitta-
misesta sekä työn aikaisista järjestelyistä. 
Sähkö- ja telekaapeleiden osalta viraston 
määräys voi koskea vain kaapeleiden ulkoisia 
suojarakenteita, sijoittamista sekä työnaikai-
sia järjestelyitä. 

42 a § 

Tiettyjen kaapeleiden sijoittaminen tiealueel-
le 

Poiketen 42 §:n 1 momentissa säädetystä 
riittää, että sähkö- ja telekaapeleiden sekä 
niihin liittyvien jakokaappien ja kaapelikai-
vojen sijoittamisesta tiealueelle tehdä Väylä-
virastolle ilmoitus edellyttäen, että kyse on: 

1) maantien tai siihen kuuluvan jalkakäytä-
vän ja pyörätien alituksesta; 

2) tien pituussuuntaiseen kaapeliin tehtä-
västä jatkoksesta tai siihen liittyvästä poikit-
taissuuntaisesta kaapelista tiealueen ulkopuo-
lelle tai maantien alitse; 

3) maantien tai siihen kuuluvan jalkakäytä-
vän ja pyörätien ylityksestä ilmajohdoilla; 

4) maantien varressa tiealueen ulkopuolelle 
asennettavasta tien pituussuuntaisesta ilma-
johdosta, jonka johtoalue ulottuu tiealueelle; 

5) laajakaistahankkeiden uusista asiakasliit-
tymistä, jos ne on hankittu vasta rakennus-
työn aikana; 

6) tien pituussuuntaisesta kaapeloinnista, 
jos kaapelia asennetaan tien pituussuuntaises-
ti yksinomaan olemassa olevaan putkituk-
seen. 

Ilmoitukseen on liitettävä selvitys kaapelin 
omistajasta, sijoittamispaikasta, sijoittamis-
paikan olosuhteista ja perustiedoista, työn to-
teuttamistavasta ja toteuttajasta, työn aikai-
sista liikennejärjestelyistä sekä toimenpiteen 
suunnitellusta aloituspäivästä. Ilmoitus on 
tehtävä viimeistään 21 päivää ennen toimen-
piteen suunniteltua aloituspäivää. 

Väylävirasto voi ilmoituksen saatuaan, en-
nen ilmoitettua aloituspäivää kieltää toimen-
piteen toteuttamisen, jos se harkitsee, että 
kaapelin sijoittaminen aiheuttaa vaaraa lii-
kenneturvallisuudelle tai vähäistä suurempaa 
haittaa tienpidolle. Suunniteltua toimenpidet-
tä ei saa aloittaa ennen ilmoitettua aloituspäi-

42 a § 

Tiettyjen kaapeleiden sijoittaminen tiealueel-
le 

(Pykälä poistettaisiin) 
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vää. 
Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tar-

kempia määräyksiä ilmoituksen sisällöstä, 1 
momentissa tarkoitettujen sähkö- ja telekaa-
peleiden ulkoisista suojarakenteista ja sijoit-
tamisesta sekä työn aikaisista järjestelyistä. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen kaape-
leiden sijoittamiseen tarvitaan kuitenkin 42 
§:n 1 momentin mukainen lupa, jos: 

1) toimenpide kohdistuu moottori- tai 
moottoriliikennetien tiealueeseen; 

2) toimenpide kohdistuu alueeseen, jossa 
on pohjavesisuojaus; 

3) toimenpide edellyttää louhirakenteen kä-
sittelyä; tai 

4) tiealueen alituksen etäisyys alikulkusil-
lan, putkisillan tai rummun rakenteesta on 
vähemmän kuin viisi metriä tai muun sillan 
rakenteesta vähemmän kuin 25 metriä. 

Verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamises-
ta ja -käytöstä annetussa laissa (276/2016) 
säädetään Liikenne- ja viestintävirastolle teh-
tävästä kaapeleiden sijoittamista koskevasta 
ilmoituksesta. 

 
42 b § 

Siirto-, suojaamis- ja poistamisvelvoite 

Jos Väylävirasto katsoo, että tien siirtämi-
nen, parantaminen tai muu tienpito edellyttää 
tiealueelle tämän lain nojalla sijoitetun raken-
teen, rakennelman tai laitteen suojaamista, 
siirtämistä tai poistamista, rakenteen, laitteen 
tai rakennelman omistaja vastaa toimenpiteen 
kustannuksista. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu toimenpide 
on tehtävä sähkö- ja telekaapeleiden enintään 
kolmen asiakkaan asiakasliittymien osalta 
kolmen kuukauden kuluessa ja muiden tie-
alueella sijaitsevien rakenteiden, rakennel-
mien ja laitteiden osalta kuuden kuukauden 
kuluessa tienpitäjän ilmoituksesta. Väylävi-
rasto voi määrätä määräajan myös tätä pi-
demmäksi tai jatkaa määräaikaa, jos se on 
tarpeen toimenpiteen suorittamiseksi roudat-
toman kauden aikana tai muusta vastaavasta 
syystä. 

Hankkeesta vastaava vastaa kuitenkin siir-
to-, suojaamis- ja poistamiskustannuksista, 
kun kohde on alun perin sijoitettu tiealueen 
ulkopuolelle tai Väylävirasto ei ole ilmoitta-

42 b § 

Siirto-, suojaamis- ja poistamisvelvoite 

(Pykälä poistettaisiin) 
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nut luvan saajalle, että kohteeseen on tulossa 
asian käsittelyvuonna tai viiden vuoden kulu-
essa muu kuin pistemäinen tienpitotyö, joka 
edellyttää rakenteen, rakennelman tai laitteen 
siirtämistä tai poistamista. Siirtokustannusten 
korvaamisessa otetaan huomioon siirrettävän 
kohteen ikä ja korvaavan kaapelin tuoma ka-
pasiteetin lisäys. 

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tar-
kempia määräyksiä tässä pykälässä tarkoitet-
tujen toimenpiteiden toteuttamistavasta ja to-
teuttamisen määräajoista sekä muista toi-
menpiteitä koskevista teknisistä seikoista. Vi-
rasto voi antaa tarkempia määräyksiä myös 
siitä, miten 3 momentissa tarkoitettujen siir-
tokustannusten korvaamisessa otetaan huo-
mioon siirrettävän kohteen ikä ja korvaavan 
kaapelin tuoma kapasiteetin lisäys. 

4 luku 

Maantiealueen ulkopuolisia alueita koske-
vat maankäyttörajoitukset 

4 luku 

Maantiealueen ulkopuolisia alueita koske-
vat maankäyttörajoitukset 

47 § 

Poikkeamisvalta 

Erityisistä syistä Väylävirasto voi myöntää 
poikkeuksen 44–46 §:ssä tarkoitetuista kiel-
loista, jos se harkitsee, että liikenneturvalli-
suus ei vaarannu eikä tienpidolle aiheutuisi 
muuta kuin enintään vähäistä haittaa. Poik-
keamispäätökseen voidaan liittää tarpeellisia 
ehtoja. 

47 § 

Poikkeamisvalta 

(Pykälä poistettaisiin) 

48 § 

Poikkeukset rajoituksista 

Edellä 44–47 §:ssä olevia säännöksiä ei so-
velleta, jos kasvillisuus on istutettu tai otettu 
erityiseen hoitoon taikka rakennus, varasto, 
aita tai muu rakennelma tai laite on tehty en-
nen kuin alueen käyttöoikeus oli joutunut 
mainituissa pykälissä säädettyjen tai vastaa-
vien aikaisemmassa laissa tarkoitettujen ra-
joitusten piiriin. 

Jos 1 momentissa tarkoitettu kasvillisuus 
taikka rakennus, rakennelma tai laite aiheut-
taa vaaraa liikenneturvallisuudelle tai haittaa 
tienpidolle, voi Väylävirasto määrätä sen 
poistettavaksi tai siirrettäväksi taikka määrätä 
siihen tehtäväksi tarvittavan muutoksen. Joll-

48 § 

Poikkeukset rajoituksista 

(Pykälä poistettaisiin) 
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ei omistaja suorita toimenpidettä sitä varten 
määrätyssä kohtuullisessa ajassa, Väylä-
virastolla on oikeus suorittaa se kustannuk-
sellaan. 

Mitä 44–47 §:ssä sekä 1 ja 2 momentissa 
säädetään, ei koske rakennuksen pitämistä 
asemakaava-alueella eikä sellaisen kasvilli-
suuden poistamista, jolla on ympäristön kan-
nalta erityinen merkitys. 

52 § 

Tienvarsimainonta ja -ilmoittelu 

Maantien käyttäjille tarkoitettu mainos tai 
ilmoitus, joka asetetaan asemakaava-alueen 
ulkopuolelle tai asemakaava-alueella maan-
käyttö- ja rakennuslain 83 §:n 4 momentissa 
tarkoitetulle liikennealueelle, on laadittava ja 
sijoitettava siten, että se ei vaaranna liikenne-
turvallisuutta eikä haittaa tienpitoa ja että se 
sopeutuu mahdollisimman hyvin ympäris-
töön. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun mainoksen 
tai ilmoituksen asettamisesta on ilmoitettava 
Väylävirastolle, jollei jäljempänä toisin sää-
detä. Ilmoitukseen on liitettävä selvitys mai-
noksesta tai ilmoituksesta ja sen sijoittamis-
paikasta sekä selvitys kiinteistönomistajan tai 
-haltijan suostumuksesta sen pystyttämiseen. 

Jos mainoksen tai ilmoituksen asettaminen 
ei täytä 1 momentissa säädettyjä vaatimuksia 
tai 52 b §:n nojalla annettuja määräyksiä, 
Väyläviraston on 30 päivän kuluessa ilmoi-
tuksen saapumisesta tehtävä päätös, jossa se 
voi kieltää mainoksen tai ilmoituksen asetta-
misen tai määrätä asettamiselle tarpeellisia 
ehtoja. Mainosta tai ilmoitusta ei saa asettaa 
ennen tämän määräajan umpeutumista. Väy-
lävirasto voi kuitenkin ilmoituksen johdosta 
tehtävässä päätöksessä sallia mainoksen tai 
ilmoituksen asettamisen edellä mainittua 
ajankohtaa aikaisemmin. Aika, jonka mainos 
tai ilmoitus saa olla ilmoitetussa paikassaan, 
on 10 vuotta, jollei tienpitäjä määrää tätä ly-
hyempää aikaa. 

Väylävirasto voi pyytää ilmoituksen joh-
dosta maakunnalta ja kunnalta lausunnon. 

52 § 

Tienvarsimainonta ja -ilmoittelu 

(Pykälä poistettaisiin) 

52 b § 

Määräystenantovaltuus 

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tar-

52 b § 

Määräystenantovaltuus 

(Pykälä poistettaisiin) 
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peellisia määräyksiä 52 §:ssä tarkoitetun il-
moituksen sisällöstä ja ilmoitusmenettelystä. 
Lisäksi virasto voi antaa liikenneturvallisuu-
den varmistamiseksi tarkempia määräyksiä 
52 ja 52 a §:ssä tarkoitettujen mainosten ja 
ilmoitusten teknisistä ominaisuuksista ja si-
joittamisesta. 

5 luku 

Alueiden hankkiminen ja korvaukset 

5 luku 

Alueiden hankkiminen ja korvaukset 

56 § 

Haltuunotto 

Tiesuunnitelmassa osoitetut tiealueet ja 
muut tienpitäjän käyttöön osoitetut alueet se-
kä perustettavat oikeudet otetaan tienpitäjän 
haltuun maantietoimituksessa pidettävässä 
haltuunottokatselmuksessa määrättynä ajan-
kohtana. Tiesuunnitelmassa osoitettu yksi-
tyistietä tai liittymää varten tarvittava alue 
otetaan tienpitäjän haltuun siksi ajaksi, kun-
nes tie tai liittymä on tehty. Haltuun otettaes-
sa tienpitäjälle syntyy oikeus käyttää alueita 
ja oikeuksia tiesuunnitelmassa osoitettuihin 
tarkoituksiin kiinteistöön kohdistuvan muun 
oikeuden estämättä. Tässä momentissa tar-
koitettu haltuunotto voi tapahtua myös vai-
heittain tienpitäjän osoituksen mukaan. 

Jos haltuunotosta aiheutuu lunastuslain 57 
§:n 2 momentissa tarkoitettu seuraus, voi lu-
nastustoimikunta asianomaisen vaatimukses-
ta määrätä, että haltuunotto siltä osin saa ta-
pahtua aikaisintaan toimikunnan määräämän 
enintään kolmen kuukauden pituisen ajan ku-
luttua siitä, kun asianomaiselle määrätty en-
nakkokorvaus tai 62 §:n 2 momentissa tar-
koitetussa ensimmäisessä toimituksessa mää-
rätty korvaus on maksettu. 

Edellä 21 §:ssä tarkoitetuissa vaikutuksil-
taan vähäisiksi arvioiduissa tien parantami-
sissa voi haltuunotto tapahtua sopimuksen 
perusteella. Haltuunoton jälkeen tulee tienpi-
täjän kuitenkin viipymättä hakea maantie-
toimitusta. 

Jos haltuun otetulla alueella olevan omai-
suuden poistamisesta tai siirtämisestä ei pääs-
tä sopimukseen, Väyläviraston on asetettava 
poistettavan omaisuuden omistajalle tai halti-
jalle kohtuullinen ja tietyön kannalta sopiva 
määräaika, jonka päätyttyä Väylävirasto 

56 § 

Haltuunotto 

(Pykälä poistettaisiin) 
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poistaa omaisuuden. Tällöin Väyläviraston 
on ennen omaisuuden poistamista, mikäli 
mahdollista, ilmoitettava siitä poistettavan 
omaisuuden omistajalle tai haltijalle. 

Jos tietarkoituksiin luovutettavalta tai luo-
vutetulta alueelta joudutaan poistamaan tai 
siirtämään rakennuksia, varastoja tai laitteita 
taikka puita, kasvavaa satoa tai muuta kas-
villisuutta, on siitä aiheutuvan vahingon tai 
haitan lisäksi korvattava asianomaiselle ai-
heutuneet poistamis- tai siirtämiskustannuk-
set. 

56 a § 

Yksityistien luovuttaminen 

Edellä 56 §:n 1 momentissa tarkoitettu yk-
sityistie luovutetaan Väyläviraston määrää-
mänä ajankohtana tieosakkaille tai kiinteistön 
omistajalle sen jälkeen, kun tieosakkaista ja 
kunnossapidosta osakkaiden kesken on 
maantietoimituksessa päätetty ja toimitusta 
koskevan muutoksenhaun estämättä. Tien 
luovuttamiseksi voidaan tieosakkaista ja 
kunnossapidosta osakkaiden kesken määrätä 
maantietoimituksen kestäessä väliaikaisesti. 

56 a § 

Yksityistien luovuttaminen 

(Pykälä poistettaisiin) 

62 § 

Lunastuksen käsitteleminen kahtena toimi-
tuksena 

Sen lisäksi, mitä lunastuslain 20 §:ssä sää-
detään, toimitusinsinööri voi Väyläviraston 
esityksestä jakaa toimitusmääräyksen tarkoit-
tamaa lunastusta koskevat asiat käsiteltäviksi 
kahdessa eri maantietoimituksessa, jos se 
ratkaistavien asioiden määrän tai laadun 
vuoksi taikka muusta syystä on tarkoituk-
senmukaista. 

Jos lunastus 1 momentin mukaisesti käsi-
tellään kahdessa eri toimituksessa, toimitus-
insinöörin tulee ensimmäisen toimituksen lo-
pettamisen jälkeen ilman eri hakemusta jat-
kaa lunastusta uudella toimituksella sitten, 
kun se on asioiden käsittelemiseksi tarpeen. 
Ratkaisemattomien lunastusasioiden lisäksi 
tässä toimituksessa käsitellään ja ratkaistaan 
myös asiat, jotka koskevat aikaisemman toi-
mituksen lopettamisen jälkeen lunastuksen 
kohteeseen tehtäviä muutoksia. 

 

62 § 

Lunastuksen käsitteleminen kahtena toimi-
tuksena 

(Pykälä poistettaisiin) 
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7 luku 

Erinäiset säännökset 

7 luku 

Erinäiset säännökset 

99 b § 

Avustavien tehtävien siirtäminen  

Väylävirasto voi siirtää sopimuksella yksi-
tyiselle tai julkiselle palveluntarjoajalle tien-
pidon lupatehtäviin liittyviä avustavia maas-
to- ja neuvontatehtäviä.  

Palveluntarjoajalla on oltava riittävät tekni-
set edellytykset sekä riittävä osaaminen 1 
momentissa tarkoitettujen tehtävien hoitami-
seen. Tehtävää hoitavaan henkilöön sovelle-
taan rikosoikeudellista virkavastuuta koske-
via säännöksiä hänen suorittaessaan tässä py-
kälässä tarkoitettuja tehtäviä. Vahingonkor-
vausvastuusta säädetään vahingonkorvaus-
laissa (412/1974). 

99 b § 

Avustavien tehtävien siirtäminen 

(Pykälä poistettaisiin) 

100 § 

Varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeus-
oloihin 

Tienpitäjän ja tienpitoalueen maakuntien 
on yhteistyössä varauduttava normaaliolojen 
häiriötilanteisiin ja valmiuslaissa 
(1552/2011) tarkoitettuihin poikkeusoloihin 
valmius-suunnittelulla sekä valmistelemalla 
etukäteen normaaliolojen häiriötilanteissa ja 
poikkeusoloissa tapahtuvaa toimintaa. Varau-
tumisessa on otettava huomioon maantien 
liikenteellinen merkitys ja keliolosuhteet ja 
sen ennakoitavissa olevat muutokset sekä 
muut olosuhteet. 

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tar-
kempia määräyksiä tienpitäjältä ja maakun-
nilta edellytettävästä valmiussuunnittelusta 
sen varmistamiseksi, että varautuminen olisi 
valtakunnallisesti yhtenäistä sekä maantiehen 
kohdistuvien poikkeusoloja ja normaaliolojen 
häiriötilanteita koskevien tarpeiden mukaista. 

100 § 

Varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeus-
oloihin 

Tienpitäjän ja elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskusten on yhteistyössä varaudutta-
va normaaliolojen häiriötilanteisiin ja val-
miuslaissa (1552/2011) tarkoitettuihin poik-
keusoloihin valmiussuunnittelulla sekä val-
mistelemalla etukäteen normaaliolojen häi-
riötilanteissa ja poikkeusoloissa tapahtuvaa 
toimintaa. Varautumisessa on otettava huo-
mioon maantien liikenteellinen merkitys ja 
keliolosuhteet ja sen ennakoitavissa olevat 
muutokset sekä muut olosuhteet. 

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tar-
kempia määräyksiä tienpitäjältä ja elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksilta edellytettä-
västä valmiussuunnittelusta sen varmista-
miseksi, että varautuminen olisi valtakunnal-
lisesti yhtenäistä sekä maantiehen kohdistu-
vien poikkeusoloja ja normaaliolojen häiriö-
tilanteita koskevien tarpeiden mukaista. 

100 b § 

Tienpidon viranomaisvalvonta 

Liikenne- ja viestintävirasto valvoo 13, 13 
a, 33, 100 ja 100 a §:n sekä niiden nojalla 
annettujen säännösten ja määräysten noudat-

100 c § 

Tienpidon viranomaisvalvonta 

Liikenne- ja viestintävirasto valvoo 13, 13 
a, 33, 100 ja 100 a §:n sekä niiden nojalla 
annettujen säännösten ja määräysten noudat-
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tamista. Liikenne- ja viestintäviraston on 
hoidettava valvontatehtävänsä tehokkaasti ja 
riskinarviointiin perustuen mahdollisimman 
tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Liikenne- ja viestintävirasto voi 1 momen-
tissa tarkoitettuja tehtäviä hoitaessaan antaa 
huomautuksen sille, joka rikkoo tätä lakia 
taikka sen nojalla annettuja säännöksiä tai 
määräyksiä, sekä velvoittaa tämän korjaa-
maan virheensä tai laiminlyöntinsä kohtuulli-
sessa määräajassa. Velvoitteen tehosteeksi 
voidaan asettaa uhkasakko tai uhka siitä, että 
toiminta keskeytetään taikka että tekemättä 
jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän 
kustannuksella. Uhkasakosta, keskeyttämis-
uhasta ja teettämisuhasta säädetään uhkasak-
kolaissa. 

Liikenne- ja viestintävirastolla on 1 mo-
mentissa tarkoitettuja tehtäviä hoitaessaan 
oikeus saada tehtäviensä suorittamiseksi tar-
vittavat tiedot niiltä, joiden oikeuksista ja 
velvollisuuksista tässä laissa säädetään tai 
jotka toimivat näiden lukuun. 

tamista. Liikenne- ja viestintäviraston on 
hoidettava valvontatehtävänsä tehokkaasti ja 
riskinarviointiin perustuen mahdollisimman 
tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Liikenne- ja viestintävirasto voi 1 momen-
tissa tarkoitettuja tehtäviä hoitaessaan antaa 
huomautuksen sille, joka rikkoo tätä lakia 
taikka sen nojalla annettuja säännöksiä tai 
määräyksiä, sekä velvoittaa tämän korjaa-
maan virheensä tai laiminlyöntinsä kohtuulli-
sessa määräajassa. Velvoitteen tehosteeksi 
voidaan asettaa uhkasakko tai uhka siitä, että 
toiminta keskeytetään taikka että tekemättä 
jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän 
kustannuksella. Uhkasakosta, keskeyttämis-
uhasta ja teettämisuhasta säädetään uhkasak-
ko-laissa. 

Liikenne- ja viestintävirastolla on 1 mo-
mentissa tarkoitettuja tehtäviä hoitaessaan 
oikeus saada tehtäviensä suorittamiseksi tar-
vittavat tiedot niiltä, joiden oikeuksista ja 
velvollisuuksista tässä laissa säädetään tai 
jotka toimivat näiden lukuun. 

101 § 

Hallinnolliset pakkokeinot 

Liikenne- ja viestintävirasto voi kieltää si-
tä, joka rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annet-
tuja säännöksiä tai määräyksiä, jatkamasta tai 
toistamasta lainvastaista menettelyä. Virasto 
voi myös määrätä sen, joka rikkoo tätä lakia 
tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai mää-
räyksiä, täyttämään velvollisuutensa. Virasto 
voi tehostaa päätöstään uhkasakolla tai uhal-
la, että tekemättä jätetty toimenpide tehdään 
laiminlyöjän kustannuksella tai toiminta kes-
keytetään. Uhkasakkoon, teettämiseen ja 
keskeyttämiseen sovelletaan muutoin, mitä 
uhkasakkolaissa säädetään. 

Jos liikennettä välittömästi uhkaavan vaa-
ran poistamiseksi on tarpeen kiireellinen toi-
menpide taikka jos on kysymys tiealueeseen 
kohdistuvan luvattoman toimenpiteen oikai-
semisesta, Liikenne- ja viestintävirastolla, 
Väylävirastolla ja maakunnalla on oikeus 
toimenpiteeseen tai luvattoman toimenpiteen 
oikaisemiseen siihen velvollisen kustannuk-
sella. 

Jos Liikenne- ja viestintävirastoa, Väylävi-
rastoa tai maakuntaa estetään toimittamasta 2 
momentissa tarkoitettua virkatehtävää tai es-

101 § 

Hallinnolliset pakkokeinot 

(Pykälä poistettaisiin) 
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tetään 16 §:n 1 momentissa tarkoitetun tut-
kimustyön suorittaminen, on poliisin annet-
tava pyynnöstä virka-apua poliisilain 
(872/2011) 9 luvun 1 §:n mukaisesti.  

102 § 

Kustannusten periminen 

Jos maakunnalla tai Väylävirastolla on oi-
keus tässä laissa tarkoitetun toimenpiteen 
suorittamiseen toisen kustannuksella, kustan-
nukset voidaan periä siten kuin verojen ja 
maksujen perimisestä ulosottotoimin anne-
tussa laissa (367/1961) säädetään. 

102 § 

Kustannusten periminen 

(Pykälä poistettaisiin) 

103 § 

Päätösten tiedoksi antaminen ja tiedoksi-
saanti 

Liikenne- ja viestintävirasto toimittaa 
yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman hyväk-
symistä sekä niiden voimassaoloajan piden-
tämistä koskevan päätöksen maakunnalle ja 
tienpitäjälle. Päätöksen tiedoksi antamiseksi 
maakunnan on ilmoitettava päätöksen ja sen 
perusteena olevien asiakirjojen nähtäväksi 
asettamisesta siten kuin maakunnan ilmoituk-
set kunnassa maakuntalain mukaisesti jul-
kaistaan. Päätös ja asiakirjat on pidettävä 
maakunnassa yleisesti nähtävinä 30 päivän 
ajan. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen 
silloin, kun päätös on asetettu yleisesti nähtä-
ville. 

 
 
Tiesuunnitelman hyväksymispäätös, joka 

on merkitykseltään vähäinen, voidaan antaa 
tiedoksi todisteellisesti siten kuin hallinto-
laissa säädetään. Päätösten sähköisestä tie-
doksi antamisesta säädetään sähköisestä asi-
oinnista viranomaistoiminnassa annetussa 
laissa (13/2003). 

103 § 

Päätösten tiedoksi antaminen ja tiedoksi-
saanti 

Liikenne- ja viestintävirasto toimittaa 
yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman hyväk-
sy-mistä sekä niiden voimassaoloajan piden-
tämistä koskevan päätöksen elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukselle ja tienpitäjäl-
le. Päätöksen tiedoksi antamiseksi elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen on toimitet-
tava päätös ja sen perusteena olevat asiakir-
jat asianomaiseen kuntaan, jonka on ilmoi-
tettava niiden nähtäväksi asettamisesta siten 
kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa kunta-
lain (410/2105) mukaisesti julkaistaan. Pää-
tös ja asiakirjat on pidettävä kunnassa ylei-
sesti nähtävinä 30 päivän ajan. Tiedoksisaan-
nin katsotaan tapahtuneen silloin, kun päätös 
on asetettu yleisesti nähtäville. 

Tiesuunnitelman hyväksymispäätös, joka 
on merkitykseltään vähäinen, voidaan antaa 
tiedoksi todisteellisesti siten kuin hallinto-
laissa säädetään. Päätösten sähköisestä tie-
doksi antamisesta säädetään sähköisestä asi-
oinnista viranomaistoiminnassa annetussa 
laissa (13/2003). 

105 § 

Muutoksenhaku 

Edellä 43 f §:ssä tarkoitettua pätevyystodis-
tusta koskevaan päätökseen saa vaatia oikai-
sua siten kuin hallintolaissa säädetään. 

Valtioneuvoston yleisistunnon päätökseen 
saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen siten kuin oikeudenkäyn-

(Pykälä poistettaisiin) 
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nistä hallintoasioissa annetussa laissa ( / ) 
säädetään. Muuhun tämän lain nojalla teh-
tyyn päätökseen sekä oikaisuvaatimukseen 
annettuun päätökseen saa hakea muutosta va-
littamalla hallinto-oikeuteen siten kuin oi-
keudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa 
laissa säädetään. 

Muutoksenhausta maakunnan päätökseen 
säädetään maakuntalain 18 luvussa. 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla vain, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan. 

Väyläviraston päätöksestä 37 §:ssä, 38 §:n 
2 momentissa, 42 §:n 1 momentissa, 42 a ja 
47 §:ssä, 48 §:n 2 momentissa ja 52 §:ssä 
tarkoitetuissa tapauksissa valitetaan siihen 
hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä pää-
töksessä tarkoitettu liittymä, ylityskohta, tie-
alue, kiinteistö taikka mainos tai ilmoitus si-
jaitsee. 

Väylävirastolla, maakunnalla, kunnalla ja 
Valtion lupa- ja valvontavirastolla on oikeus 
hakea valittamalla muutosta sellaiseen yleis-
suunnitelman ja tiesuunnitelman hyväksy-
mispäätökseen, jonka vaikutukset ulottuvat 
kunnan tai maakunnan alueelle taikka viran-
omaisen toimialueelle. 

Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella 
yhteisöllä tai säätiöllä on oikeus toimi-
alaansa kuuluvissa asioissa hakea valittamal-
la muutosta sellaiseen yleissuunnitelman ja 
tiesuunnitelman hyväksymispäätökseen, jon-
ka vaikutukset ulottuvat yhteisön tai säätiön 
toiminta-alueelle. 

Yhteiskunnallisesti merkittäväksi katsotta-
vaa yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman hy-
väksymispäätöstä koskeva valitus on käsitel-
tävä kiireellisenä. 

Muutoksenhausta maantietoimituksessa 
tehtyyn päätökseen säädetään 87 §:ssä. 

107 § 

Päätösten välitön täytäntöönpano 

Valtioneuvoston päätöstä on muutoksen-
hausta huolimatta noudatettava, kunnes asia 
on lainvoimaisesti ratkaistu. 

Yleissuunnitelman tai tiesuunnitelman hy-
väksymistä taikka niiden voimassaoloajan 
pidentämistä koskeva päätös voidaan panna 
täytäntöön valituksesta huolimatta, jollei 
muutoksenhakutuomioistuin toisin määrää. 

(Pykälä poistettaisiin) 
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Päätöksessä, jonka Väylävirasto antaa 48 
§:n 2 momentin nojalla, voidaan määrätä, et-
tä päätös on pantavissa täytäntöön valitukses-
ta huolimatta. 

108 a § 

Maantierekisteri  

Väyläviraston on pidettävä rekisteriä maan-
teistä. Rekisteriin on merkittävä:  

1) onko maantie moottori- tai moottorilii-
kennetie taikka muu vain tietynlaista liiken-
nettä varten tarkoitettu tie;  

2) tien liikenteellistä merkitystä kuvaava 4 
§:ssä tarkoitettu luokitus; sekä 

3) tien pituus kunnittain ja tien yleiseen lii-
kenteeseen luovuttamispäivä sekä väy-
läomaisuuden hallinnan kannalta merkittä-
vimmät tien tekniset ominaisuudet, varusteet 
ja laitteet. 

Maakuntien on toimitettava 1 momentin 3 
kohdan kannalta tarpeelliset tiedot Väylävi-
rastolle. 

108 a § 

Maantierekisteri  

Väyläviraston on pidettävä rekisteriä maan-
teistä. Rekisteriin on merkittävä:  

1) onko maantie moottori- tai moottorilii-
kennetie taikka muu vain tietynlaista liiken-
nettä varten tarkoitettu tie;  

2) tien liikenteellistä merkitystä kuvaava 4 
§:ssä tarkoitettu luokitus; sekä 

3) tien pituus kunnittain ja tien yleiseen lii-
kenteeseen luovuttamispäivä sekä väy-
läomaisuuden hallinnan kannalta merkittä-
vimmät tien tekniset ominaisuudet, varusteet 
ja laitteet. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten 
on toimitettava 1 momentin 3 kohdan kannal-
ta tarpeelliset tiedot Väylävirastolle. 

——— 
Tämän lain voimaantulosta säädetään erik-

seen lailla.  
Tämän lain 1 a luvussa maakunnille säädet-

tyä toimivaltaa käyttää ennen 1 päivää tam-
mikuuta 2020 ensin maakuntien väliaikainen 
valmistelutoimielin ja maakuntavaltuuston 
valitsemisen jälkeen maakuntavaltuusto ja 
sen asettama maakuntahallitus.  Tämän lain 
100 §:n mukaan maakunnalle kuuluvaa toi-
mivaltaa käyttää 31 päivään joulukuuta 2019 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 
Tämän lain 99 b §:n mukaan Liikenneviras-
tolle kuuluvaa toimivaltaa käyttää 31 päivään 
joulukuuta 2019 Elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus.  

Yleissuunnitelmaan ja tiesuunnitelmaan, 
jonka laatiminen on aloitettu ennen tämän 
lain voimaantuloa, sovelletaan tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 
Kuitenkin yleissuunnitelmaan ja tiesuunni-
telmaan, joka toimitetaan Liikenne- ja vies-
tintäviraston tai liikenne- ja viestintäministe-
riön hyväksyttäväksi tämän lain voimaantu-
lon jälkeen, sovelletaan tämän lain hankear-
viointia ja hyväksymismenettelyä koskevia 
säännöksiä.  

————— 

——— 
Tämän lain voimaantulosta säädetään erik-

seen lailla.  
(2 ja 3 mom. poist.) 

————— 

 



   
  

 

 204  

 

 

 

 
 



   
  

 

 205  

 

 

 

48. 

Laki 

liikenneturvallisuusmaksusta annetun lain muuttamisesta 

 
HE 61/2018 vp 
 

Ehdotus 

15 § 

Muutoksenhaku hallinto-oikeuteen 

Maksuvelvollinen saa hakea muutosta oi-
kaisuvaatimukseen annettuun päätökseen se-
kä Liikenne- ja viestintäviraston muutoin te-
kemään oikaisupäätökseen valittamalla hal-
linto-oikeuteen siten kuin oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetussa laissa ( / ) sääde-
tään. 

15 § 

Muutoksenhaku hallinto-oikeuteen 

Maksuvelvollinen saa hakea muutosta oikai-
suvaatimukseen annettuun päätökseen sekä 
Liikenne- ja viestintäviraston muutoin teke-
mään oikaisupäätökseen valittamalla hallin-
to-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa (586/1996) säädetään. 
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51. 

Laki 

liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta 

 
HE 61/2018 vp Ehdotus 

II A OSA 

LIIKENTEEN OHJAUS JA HALLINTA 

 

II A OSA 

LIIKENTEEN OHJAUS JA HALLINTA 

1 luku 

Tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalvelut 

1 luku 

Tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalvelut 

2 § 

Tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalveluun 
kuuluvat tehtävät 

— — — — — — — — — — — — — —
Tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tar-
joaja hoitaa lisäksi Liikenne- ja viestintävi-
raston antamien määräysten mukaisesti lii-
kenteen järjestelyä, joka on välttämätöntä 
vaaratilanteiden ja onnettomuuksien estä-
miseksi ja liikenteen sujuvuuden varmista-
miseksi. Liikenteen ohjaus- ja hallintapalve-
lun tarjoaja voi, enintään yhden vuorokauden 
ajaksi: 

sulkea tunnelin ja antaa tietoa vaihtoehtoi-
sesta reitistä; 

osoittaa korvaavan reitin tien tai tunnelin 
ollessa suljettuna, tai kun tie ei muutoin tila-
päisesti ole liikennöitävässä kunnossa; 

3) osoittaa kohtaamispaikan; 
4) osoittaa ohittamispaikan ja antaa ohitta-

miskiellon; 
5) osoittaa pysähtymispaikan tai antaa py-

sähtymiskiellon; 
6) jaksottaa liikennettä ajan tai matkan suh-

teen; 
7) osoittaa reitin vaarallisia aineita kuljet-

taville liikennevälineille ja erikoiskuljetuksil-
le; 

8) tehdä muita välttämättömiä toimenpitei-
tä liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden 
varmistamiseksi. 

2 § 

Tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalveluun 
kuuluvat tehtävät 

— — — — — — — — — — — — — —
Tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tar-
joaja hoitaa lisäksi Liikenne- ja viestintävi-
raston antamien määräysten mukaisesti lii-
kenteen järjestelyä, joka on välttämätöntä 
vaaratilanteiden ja onnettomuuksien estä-
miseksi ja liikenteen sujuvuuden varmista-
miseksi. Liikenteen ohjaus- ja hallintapalve-
lun tarjoaja voi, enintään yhden vuorokauden 
ajaksi: 

sulkea tunnelin ja antaa tietoa vaihtoehtoi-
sesta reitistä; 

osoittaa korvaavan reitin tien tai tunnelin 
ollessa suljettuna, tai kun tie ei muutoin tila-
päisesti ole liikennöitävässä kunnossa; 

3) osoittaa kohtaamispaikan; 
4) osoittaa ohittamispaikan ja antaa ohitta-

miskiellon; 
5) osoittaa pysähtymispaikan tai antaa py-

sähtymiskiellon; 
6) jaksottaa liikennettä ajan tai matkan suh-

teen; 
7) osoittaa reitin vaarallisia aineita kuljet-

taville liikennevälineille ja erikoiskuljetuksil-
le; 

8) tehdä muita välttämättömiä toimenpitei-
tä liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden 
varmistamiseksi. 
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Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarkem-
mat määräykset 2 momentissa tarkoitetusta 
liikenteen järjestelystä. Määräyksissä on 
huomioitava eri viranomaisten toimivalta ja 
yhteistyö, jota liikenteen ohjaus- ja hallinta-
palvelun tarjoajan on niiden kanssa tehtävä 
toimenpiteitä suorittaessaan. Tieliikenteen 
ohjaus- ja hallintapalvelun tarjoajan on tal-
lennettava tiedot tekemistään 2 momentissa 
tarkoitetuista toimenpiteistä. Liikenne- ja 
viestintävirasto voi tarvittaessa ottaa tarkaste-
luunsa 2 momentissa tarkoitetun liikenteen 
ohjaus- ja hallintapalvelun tarjoajan toimen-
piteen. Liikenne- ja viestintävirasto voi päät-
tää toimenpiteen pidentämisestä, jos sen tar-
ve kestää kauemmin kuin yhden vuorokau-
den. 
 

Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarkem-
mat määräykset 2 momentissa tarkoitetusta 
liikenteen järjestelystä. Määräyksissä on 
huomioitava eri viranomaisten toimivalta ja 
yhteistyö, jota liikenteen ohjaus- ja hallinta-
palvelun tarjoajan on niiden kanssa tehtävä 
toimenpiteitä suorittaessaan. Tieliikenteen 
ohjaus- ja hallintapalvelun tarjoajan on tal-
lennettava tiedot tekemistään 2 momentissa 
tarkoitetuista toimenpiteistä. Liikenne- ja 
viestintävirasto voi tarvittaessa ottaa tarkaste-
luunsa 2 momentissa tarkoitetun liikenteen 
ohjaus- ja hallintapalvelun tarjoajan toimen-
piteen. Liikenne- ja viestintävirasto voi päät-
tää toimenpiteen keskeyttämisestä tai sen pi-
dentämisestä, jos sen tarve kestää kauemmin 
kuin yhden vuorokauden. 
 

5 § 

Tietoturva 

— — — — — — — — — — — — — —
Tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tar-
joajan on ilmoitettava viipymättä Liikenne- 
ja viestintävirastolle sellaisista sen järjestel-
miin kohdistuvasta merkittävästä tietoturval-
lisuuteen liittyvästä häiriöstä, joka voi aiheut-
taa merkittävän vaaran liikenteen turvalli-
suudelle. Liikenne- ja viestintävirasto voi an-
taa tarkempia määräyksiä ilmoituksen sisäl-
löstä, muodosta ja toimittamisesta. 

Jos poikkeamasta ilmoittaminen on yleisen 
edun mukaista, Liikenne- ja viestintävirasto 
voi velvoittaa palvelun tarjoajan tiedotta-
maan asiasta tai kuultuaan ilmoitusvelvollista 
tiedottaa asiasta itse. 

Liikenne- ja viestintäviraston on arvioitava, 
koskeeko 1 momentissa tarkoitettu häiriö 
muita Euroopan unionin jäsenvaltiota ja il-
moitettava tarvittaessa muille asiaan liittyvil-
le jäsenvaltioille. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 § 

Tietoturva 

— — — — — — — — — — — — — —
Tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tar-
joajan on ilmoitettava viipymättä Liikenne- 
ja viestintävirastolle sellaisesta sen järjestel-
miin kohdistuvasta merkittävästä tietoturval-
lisuuteen liittyvästä häiriöstä, joka voi aiheut-
taa merkittävän vaaran liikenteen turvalli-
suudelle. Liikenne- ja viestintävirasto voi an-
taa tarkempia määräyksiä ilmoituksen sisäl-
löstä, muodosta ja toimittamisesta. 

Jos poikkeamasta ilmoittaminen on yleisen 
edun mukaista, Liikenne- ja viestintävirasto 
voi velvoittaa palvelun tarjoajan tiedotta-
maan asiasta tai kuultuaan ilmoitusvelvollista 
tiedottaa asiasta itse. 

Liikenne- ja viestintäviraston on arvioitava, 
koskeeko 1 momentissa tarkoitettu häiriö 
muita Euroopan unionin jäsenvaltiota ja il-
moitettava tarvittaessa muille asiaan liittyvil-
le jäsenvaltioille. 
— — — — — — — — — — — — — — 

2 luku 

Liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tar-
joajan tiedonhallinta 

2 luku 

Liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tar-
joajan tiedonhallinta 

3 § 

Tietojen luovuttaminen avoimen rajapinnan 

3 § 

Tietojen luovuttaminen avoimen rajapinnan 
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kautta 

— — — — — — — — — — — — — —
Avoimen rajapinnan kautta tarjottava pääsy 
tietoihin ja tietojärjestelmiin ja pääsyn toteut-
tamiseksi mahdollisesti tarjottavat tukipalve-
lut, käyttöehdot, ohjelmistot, lisenssit ja muut 
tarvittavat palvelut on tarjottava oikeuden-
mukaisin, kohtuullisin ja syrjimättömin eh-
doin. Siltä osin kuin tietojen avaaminen pe-
rustuu sopimukseen Väyläviraston tai muun 
viranomaisen kanssa, tiedot on avattava mak-
sutta. Jalostetusta tiedosta voidaan periä 
maksu liiketaloudellisin perustein. Avatta-
vien tietojen on oltava sellaisessa muodossa, 
että henkilötietojen suojaa ja liike- tai am-
mattisalaisuutta ei vaaranneta. 
 

kautta 

— — — — — — — — — — — — — —
Avoimen rajapinnan kautta tarjottava pääsy 
tietoihin ja tietojärjestelmiin ja pääsyn toteut-
tamiseksi mahdollisesti tarjottavat tukipalve-
lut, käyttöehdot, ohjelmistot, lisenssit ja muut 
tarvittavat palvelut on tarjottava oikeuden-
mukaisin, kohtuullisin ja syrjimättömin eh-
doin. Siltä osin kuin tietojen avaaminen pe-
rustuu sopimukseen Väyläviraston tai muun 
viranomaisen kanssa, tiedot on avattava mak-
sutta. Jalostetusta tiedosta voidaan periä 
maksu liiketaloudellisin perustein. Avatta-
vien tietojen on oltava sellaisessa muodossa, 
että tiedot eivät ole yhdistettävissä luonnolli-
seen henkilöön eikä liike- tai ammattisalai-
suutta vaaranneta. 

III OSA 

PALVELUT 

III OSA 

PALVELUT 

3 luku 

Hankintamenettelyt ja yksinoikeuden an-
taminen 

3 luku 

Hankintamenettelyt ja yksinoikeuden an-
taminen 

11 § 

Lentoliikenteen julkinen palveluvelvoite 

Lentoliikenneasetuksen 16 artiklassa tar-
koitetun lentoliikenteen julkisen palveluvel-
voitteen asettamisesta päättää maakunta 
kuultuaan Liikenne- ja viestintävirastoa. 
Maakunta voi asettaa lentoliikenneasetuksen 
mukaisia rajoituksia julkisen palveluvelvoit-
teen piiriin kuuluvalle reitille, jos rajoitukset 
ovat tarpeen liikennöinnin turvaamiseksi rei-
tillä. 

Maakuntien järjestämisvastuulla olevan 
lentoliikenteen ostopalveluiden rahoitus to-
teutetaan erillisrahoituksena. Liikenne- ja 
viestintävirasto kohdentaa rahoituksen maa-
kunnan tekemään julkisen palveluvelvoitteen 
kattamiseen valtion talousarvioissa olevan 
määrärahan puitteissa. Liikenne- ja viestintä-
virasto tekee asiasta sopimuksen maakunnan 
kanssa. 

11 § 

Lentoliikenteen julkinen palveluvelvoite 

(Pykälä poist.) 

4 luku 4 luku 



   
  

 

 209  

 

 

 

Liikennepalvelujen julkinen tuki Liikennepalvelujen julkinen tuki 

2 § 

Määrärahan kiintiöinti ja käyttö  

— — — — — — — — — — — — — —  
Liikenne- ja viestintävirasto päättää määrä-

rahan tai sen osan kiintiöimisestä toimivaltai-
sille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksille ja määrää tarvittavilta osin sen jaosta 
muihin kuin 1 momentin mukaisiin 1 §:n 1 
momentissa mainittuihin tarkoituksiin. Lii-
kenne- ja viestintävirasto saa itse käyttää 
määrärahaa 1 §:n 1momentin 3 kohdassa 
mainittuun tarkoitukseen. Se voi myös myön-
tää valtionavustusta kunnalle tai kuntayhty-
mälle käytettäväksi samaan tarkoitukseen. 

Toimivaltaiset maakunnat saavat käyttää 
Liikenne- ja viestintävirasto kiintiöimää mää-
rärahaa 1 §:n 1 momentin 1–3 kohdassa mai-
nittuihin tarkoituksiin. Ne voivat myös 
myöntää valtionavustusta kunnalle tai kun-
tayhtymälle käytettäväksi mainitun pykälän 
mukaisiin tarkoituksiin. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

2 § 

Määrärahan kiintiöinti ja käyttö  

— — — — — — — — — — — — — —  
Liikenne- ja viestintävirasto päättää määrä-

rahan tai sen osan kiintiöimisestä toimivaltai-
sille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksille ja määrää tarvittavilta osin sen jaosta 
muihin kuin 1 momentin mukaisiin 1 §:n 1 
momentissa mainittuihin tarkoituksiin. Lii-
kenne- ja viestintävirasto saa itse käyttää 
määrärahaa 1 §:n 1momentin 3 kohdassa 
mainittuun tarkoitukseen. Se voi myös myön-
tää valtionavustusta kunnalle tai kuntayhty-
mälle käytettäväksi samaan tarkoitukseen. 

Toimivaltaiset elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskukset saavat käyttää Liikenne- ja 
viestintävirasto kiintiöimää määrärahaa 1 §:n 
1 momentin 1–3 kohdassa mainittuihin tar-
koituksiin. Ne voivat myös myöntää valtion-
avustusta kunnalle tai kuntayhtymälle käytet-
täväksi mainitun pykälän mukaisiin tarkoi-
tuksiin. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

IV OSA 

VIRANOMAISET JA VALVONTA 

IV OSA 

VIRANOMAISET JA VALVONTA 

1 luku 

Viranomaisten toiminta 

1 luku 

Viranomaisten toiminta 

7 § 

EU:n kansainvälistä linja-autoliikennettä 
koskevassa asetuksessa tarkoitetut toimival-

taiset viranomaiset 

EU:n kansainvälistä linja-autoliikennettä 
koskevassa asetuksessa tarkoitettuja toimi-
valtaisia viranomaisia ovat Liikenne- ja vies-
tintävirasto ja Ahvenanmaan maakunnan 
toimivaltainen viranomainen. Mainitun ase-
tuksen 4 artiklan 3 kohdassa, 18 artiklan 2 
kohdassa ja 19 artiklassa tarkoitettuja toimi-
valtaisia tarkastusviranomaisia ovat poliisi, 
Tulli ja rajavartiolaitos. 

EU:n kansainvälistä linja-autoliikennettä 

7 § 

EU:n kansainvälistä linja-autoliikennettä 
koskevassa asetuksessa tarkoitetut toimival-

taiset viranomaiset 

EU:n kansainvälistä linja-autoliikennettä 
koskevassa asetuksessa tarkoitettuja toimi-
valtaisia viranomaisia ovat Liikenne- ja vies-
tintävirasto ja Ahvenanmaan maakunnan 
toimivaltainen viranomainen. Mainitun ase-
tuksen 4 artiklan 3 kohdassa, 18 artiklan 2 
kohdassa ja 19 artiklassa tarkoitettuja toimi-
valtaisia tarkastusviranomaisia ovat poliisi, 
Tulli ja Rajavartiolaitos. 

EU:n kansainvälistä linja-autoliikennettä 
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koskevan asetuksen III luvussa tarkoitetun 
säännöllisen liikenteen toimivaltainen viran-
omainen on Liikenne- ja viestintävirasto. 
Ahvenanmaalla säännöllisen liikenteen luvan 
myöntää Ahvenanmaan maakunnan toimival-
tainen viranomainen. 
 

koskevan asetuksen III luvussa tarkoitetun 
säännöllisen liikenteen toimivaltainen viran-
omainen on Liikenne- ja viestintävirasto. 
Ahvenanmaalla säännöllisen liikenteen luvan 
myöntää Ahvenanmaan maakunnan toimival-
tainen viranomainen. 

 
9 § 

Matkustajien ja kuluttajien oikeuksien osalta 
toimivaltaiset viranomaiset 

Sen lisäksi mitä edellä säädetään Liikenne- 
ja viestintävirastonomaisten yleisestä toimi-
vallasta, kuluttaja-asiamies valvoo tämän lain 
säännösten noudattamista kuluttajansuojan 
kannalta kuluttajansuojalaissa (38/1978) sää-
detyn mukaisesti. 

Sen lisäksi, mitä muussa laissa säädetään 
kuluttajariitalautakunnan ja Ahvenanmaan it-
sehallintolain (1144/1991) 30 §:n 10 kohdan 
mukaisen lautakunnan toimivallasta, kulutta-
ja-asiamies ja Liikenne- ja viestintävirasto 
ovat: 

1) EU:n linja-autoliikenteen matkusta-
janoikeuksia koskevan asetuksen 28 artiklan 
1 ja 3 kohdassa tarkoitetut toimivaltaiset vi-
ranomaiset; 

2) matkustajille heidän lennolle pääsynsä 
epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai 
pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annet-
tavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä 
säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 
kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/2004 
16 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut täytäntöön-
panosta vastaavat elimet; 

3) rautatieliikenteen matkustajien oikeuk-
sista ja velvollisuuksista annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1371/2007 30 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
elimet; 

4) matkustajien oikeuksista meri- ja sisäve-
siliikenteessä sekä asetuksen (EY) N:o 
2006/2004 muuttamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 
1177/2010 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
toimivaltaiset elimet. 

Liikenne- ja viestintävirasto on vammais-
ten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oi-
keuksista lentoliikenteestä annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 

9 § 

Matkustajien ja kuluttajien oikeuksien osalta 
toimivaltaiset viranomaiset 

Sen lisäksi mitä edellä säädetään Liikenne- 
ja viestintäviraston yleisestä toimivallasta, 
kuluttaja-asiamies valvoo tämän lain sään-
nösten noudattamista kuluttajansuojan kan-
nalta kuluttajansuojalaissa (38/1978) sääde-
tyn mukaisesti. 

Sen lisäksi, mitä muussa laissa säädetään 
kuluttajariitalautakunnan ja Ahvenanmaan it-
sehallintolain (1144/1991) 30 §:n 10 kohdan 
mukaisen lautakunnan toimivallasta, kulutta-
ja-asiamies ja Liikenne- ja viestintävirasto 
ovat: 

1) EU:n linja-autoliikenteen matkusta-
janoikeuksia koskevan asetuksen 28 artiklan 
1 ja 3 kohdassa tarkoitetut toimivaltaiset vi-
ranomaiset; 

2) matkustajille heidän lennolle pääsynsä 
epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai 
pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annet-
tavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä 
säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 
kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/2004 
16 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut täytäntöön-
panosta vastaavat elimet; 

3) rautatieliikenteen matkustajien oikeuk-
sista ja velvollisuuksista annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1371/2007 30 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
elimet; 

4) matkustajien oikeuksista meri- ja sisäve-
siliikenteessä sekä asetuksen (EY) N:o 
2006/2004 muuttamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 
1177/2010 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
toimivaltaiset elimet. 

Liikenne- ja viestintävirasto on vammais-
ten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oi-
keuksista lentoliikenteestä annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
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1107/2006 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
täytäntöönpanosta vastaava elin. 

Kuluttaja-asiamies valvoo 2 momentissa 
mainittujen EU:n matkustajien oikeuksia 
koskevien asetusten noudattamista yleisesti 
kuluttajamatkustajien osalta. Liikenne- ja 
viestintävirasto valvoo 2 ja 3 momentissa 
mainittujen asetusten noudattamista yleisesti 
liikematkustajien ja vammaisten ja liikunta-
rajoitteisten matkustajien oikeuksien osalta. 
Sen lisäksi Liikenne- ja viestintävirasto on 
toimivaltainen antamaan ratkaisusuosituksen 
muiden kuin kuluttajan asemassa olevien 
matkustajien sekä vammaisten ja liikuntara-
joitteisten matkustajien oikeuksia koskeviin 
valituksiin, jotka perustuvat EU:n matkusta-
jien oikeuksia koskeviin asetuksiin. Liiken-
ne- ja viestintäviraston antamasta ratkaisu-
suosituksesta ei voi valittaa. 

Liikenne- ja viestintävirasto on lisäksi toi-
mivaltainen käsittelemään III osan 1 luvun 
säännösten rikkomista koskevia matkustajien 
valituksia paitsi, jos kuluttajariitalautakunta 
on toimivaltainen antamaan asiassa ratkaisu-
suosituksen kuluttajariitalautakunnasta anne-
tun lain (8/2007) nojalla. 

1107/2006 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
täytäntöönpanosta vastaava elin. 

Kuluttaja-asiamies valvoo 2 momentissa 
mainittujen EU:n matkustajien oikeuksia 
koskevien asetusten noudattamista yleisesti 
kuluttajamatkustajien osalta. Liikenne- ja 
viestintävirasto valvoo 2 ja 3 momentissa 
mainittujen asetusten noudattamista yleisesti 
liikematkustajien ja vammaisten ja liikunta-
rajoitteisten matkustajien oikeuksien osalta. 
Sen lisäksi Liikenne- ja viestintävirasto on 
toimivaltainen antamaan ratkaisusuosituksen 
muiden kuin kuluttajan asemassa olevien 
matkustajien sekä vammaisten ja liikuntara-
joitteisten matkustajien oikeuksia koskeviin 
valituksiin, jotka perustuvat EU:n matkusta-
jien oikeuksia koskeviin asetuksiin. Liiken-
ne- ja viestintäviraston antamasta ratkaisu-
suosituksesta ei voi valittaa. 

Liikenne- ja viestintävirasto on lisäksi toi-
mivaltainen käsittelemään III osan 1 luvun 
säännösten rikkomista koskevia matkustajien 
valituksia paitsi, jos kuluttajariitalautakunta 
on toimivaltainen antamaan asiassa ratkaisu-
suosituksen kuluttajariitalautakunnasta anne-
tun lain (8/2007) nojalla. 

VI OSA 

SEURAAMUKSET, MUUTOKSENHA-
KU JA RANGAISTUSSÄÄNNÖKSET 

VI OSA 

SEURAAMUKSET, MUUTOKSENHA-
KU JA RANGAISTUSSÄÄNNÖKSET 

1 luku 

Hallinnolliset seuraamukset ja muutok-
senhaku 

1 luku 

Hallinnolliset seuraamukset ja muutok-
senhaku 

6 § 

Muutoksenhaku hallinto-oikeuteen 

Seuraaviin päätöksiin saa hakea muutosta 
valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin oi-
keudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa 
laissa ( / ) säädetään:  

— — — — — — — — — — — — — —  
6) Liikenne- ja viestintäviraston ammatti-

pätevyyskortin peruuttamista koskeva päätös. 
— — — — — — — — — — — — — —  

6 § 

Muutoksenhaku hallinto-oikeuteen 

Seuraaviin päätöksiin saa hakea muutosta 
valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hal-
lintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään:  

— — — — — — — — — — — — — —  
6) Liikenne- ja viestintäviraston ammatti-

pätevyyskortin peruuttamista koskeva päätös. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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52. 

Laki 

liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta annetun lain muuttamises-
ta 

 
HE 61/2018 vp 
 

Ehdotus 

14 § 

Muutoksenhaku 

Liikenne- ja viestintäviraston päätökseen 
saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa 
säädetään. Oikaisuvaatimukseen annettuun 
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla 
hallinto-oikeuteen siten kuin oikeudenkäyn-
nistä hallintoasioissa annetussa laissa ( / ) 
säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen saa 
hakea muutosta vain, jos korkein hallinto-
oikeus myöntää luvan. 

14 § 

Muutoksenhaku 

Liikenne- ja viestintäviraston päätökseen saa 
vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa sää-
detään. Oikaisuvaatimukseen annettuun pää-
tökseen saa hakea muutosta valittamalla hal-
linto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa (586/1996) säädetään. Hallinto-
oikeuden päätökseen saa hakea muutosta 
vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää lu-
van. 
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53. 

Laki 

luotsauslain muuttamisesta 

 
 

HE 61/2018 vp 
 

Ehdotus 

18 § 

Valvonta 

Liikenne- ja viestintäministeriö huolehtii 
luotsaustoiminnan yleisestä ohjauksesta ja 
kehittämisestä. 

Liikenne- ja viestintävirasto valvoo tämän 
lain muiden kuin 6 §:n säännösten noudatta-
mista. 

Alusliikennepalvelun tarjoaja ilmoittaa vä-
littömästi Liikenne- ja viestintävirastolle ha-
vaitsemistaan poikkeamista, jotka koskevat 
luotsinkäyttövelvollisuuden noudattamista, 
luotsin ohjauskirjan, linjaluotsinkirjan ja eri-
vapauden käyttöä sekä luotsauspalvelujen 
tarjoamista. 

Liikenne- ja viestintäviraston on toimitet-
tava teknisen käyttöyhteyden avulla aluslii-
kennepalvelun tarjoajalle ajantasaiset tiedot 
luotsin ohjauskirjoista, linjaluotsinkirjoista, 
erivapauksista ja poikkeuksista luotsinkäyt-
tövelvollisuudesta. Poikkeuksista Liikenne- 
ja viestintävirasto voi ilmoittaa alusliiken-
nepalvelun tarjoajalle myös muulla tavalla 
kuin teknisen käyttöyhteyden avulla. 

Luotsauspalveluja tarjoavan yhtiön on toi-
mitettava alusliikennepalvelun tarjoajalle 
sähköisesti ajan tasalla olevat tiedot luotsinti-
lauksista ja käynnissä olevista luotsauksista. 
Yhtiön on ilmoitettava alusliikennepalvelun 
tarjoajalle poikkeamista tai häiriöistä luot-
saustoiminnassa. 

 

18 § 

Valvonta 

Liikenne- ja viestintäministeriö huolehtii 
luotsaustoiminnan yleisestä ohjauksesta ja 
kehittämisestä. 

Liikenne- ja viestintävirasto valvoo tämän 
lain muiden kuin 6 §:n säännösten noudatta-
mista. 

Alusliikennepalvelun tarjoaja ilmoittaa vä-
littömästi Liikenne- ja viestintävirastolle ha-
vaitsemistaan poikkeamista, jotka koskevat 
luotsinkäyttövelvollisuuden noudattamista, 
luotsin ohjauskirjan, linjaluotsinkirjan ja eri-
vapauden käyttöä sekä luotsauspalvelujen 
tarjoamista. 

Liikenne- ja viestintäviraston on toimitet-
tava rajapinnan kautta tai muutoin sähköisesti 
alusliikennepalvelun tarjoajalle ajantasaiset 
tiedot luotsin ohjauskirjoista, linjaluotsinkir-
joista, erivapauksista ja poikkeuksista luot-
sinkäyttövelvollisuudesta. Poikkeuksista Lii-
kenne- ja viestintävirasto voi ilmoittaa alus-
liikennepalvelun tarjoajalle myös muulla ta-
valla kuin rajapinnan kautta tai muutoin 
sähköisesti. 

Luotsauspalveluja tarjoavan yhtiön on toi-
mitettava alusliikennepalvelun tarjoajalle 
sähköisesti ajan tasalla olevat tiedot luotsinti-
lauksista ja käynnissä olevista luotsauksista. 
Yhtiön on ilmoitettava alusliikennepalvelun 
tarjoajalle poikkeamista tai häiriöistä luot-
saustoiminnassa. 

 
20 a § 

Muutoksenhaku 

Luotsin ohjauskirjan peruuttamista, linja-

20 a § 

Muutoksenhaku 

Luotsin ohjauskirjan peruuttamista, linja-
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luotsinkirjan peruuttamista ja aluskohtaisen 
luotsinkäyttövelvollisuuden erivapauden pe-
ruuttamista koskevaan päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten 
kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa an-
netussa laissa ( / ) säädetään. 

Liikenne- ja viestintäviraston muuhun pää-
tökseen sekä luotsaustutkinnon järjestäjän te-
kemään tutkintoa koskevaan päätökseen saa 
vaatia oikaisua Liikenne- ja viestintävirastol-
ta siten kuin hallintolaissa säädetään. Oikai-
suvaatimukseen annettuun päätökseen saa 
hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen siten kuin oikeudenkäynnistä hal-
lintoasioissa annetussa laissa säädetään. 

Hallinto-oikeuden päätökseen luotsin oh-
jauskirjan peruuttamista koskevassa asiassa 
saa hakea muutosta valittamalla siten kuin 
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa 
laissa säädetään. Hallinto-oikeuden muuhun 
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla 
vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää va-
litusluvan. 
 

luotsinkirjan peruuttamista ja aluskohtaisen 
luotsinkäyttövelvollisuuden erivapauden pe-
ruuttamista koskevaan päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten 
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sää-
detään. 

Liikenne- ja viestintäviraston muuhun pää-
tökseen sekä luotsaustutkinnon järjestäjän te-
kemään tutkintoa koskevaan päätökseen saa 
vaatia oikaisua Liikenne- ja viestintävirastol-
ta siten kuin hallintolaissa säädetään. Oikai-
suvaatimukseen annettuun päätökseen saa 
hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
säädetään. 

Hallinto-oikeuden päätökseen luotsin oh-
jauskirjan peruuttamista koskevassa asiassa 
saa hakea muutosta valittamalla siten kuin 
hallintolainkäyttölaissa säädetään. Hallinto-
oikeuden muuhun päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla vain, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan. 
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54. 

Laki 

maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta annetun lain muuttamisesta 

 
 

HE 61/2018 vp 
 

Ehdotus 

8 § 

Muutoksenhaku 

Liikenneyrittäjäkoulutusluvan peruuttamis-
ta koskevaan päätökseen saa hakea muutos-ta 
valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin oi-
keudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa 
laissa ( / ) säädetään. 

Muuhun päätökseen saa vaatia oikaisua si-
ten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. 
Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen 
saa hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen siten kuin oikeudenkäynnistä hal-
lintoasioissa annetussa laissa säädetään. 

Hallinto-oikeuden päätökseen 1 momentis-
sa tarkoitetussa asiassa saa hakea muutosta 
valittamalla siten kuin oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetussa laissa säädetään. 
Hallinto-oikeuden muuhun päätökseen saa 
hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein 
hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 

Liikenne- ja viestintävirasto voi päätökses-
sään määrätä, että päätöstä on noudatettava 
muutoksenhausta huolimatta. 

8 § 

Muutoksenhaku 

Liikenneyrittäjäkoulutusluvan peruuttamis-
ta koskevaan päätökseen saa hakea muutos-ta 
valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hal-
lintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 

 
Muuhun päätökseen saa vaatia oikaisua si-

ten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. 
Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen 
saa hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
säädetään. 

Hallinto-oikeuden päätökseen 1 momentis-
sa tarkoitetussa asiassa saa hakea muutosta 
valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölais-
sa säädetään. Hallinto-oikeuden muuhun pää-
tökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, 
jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitus-
luvan. 

 
Liikenne- ja viestintävirasto voi päätökses-

sään määrätä, että päätöstä on noudatettava 
muutoksenhausta huolimatta. 
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55. 

Laki 

matkustaja-aluksen henkilöluetteloista annetun lain muuttamisesta 

 
HE 61/2018 vp 
 

Ehdotus 

12 § 

Henkilöluettelointijärjestelmän toimintavaa-
timukset 

Yhtiön on suunniteltava ja toteutettava 
henkilöluettelointijärjestelmänsä siten, että: 

1) järjestelmään tallennetut tiedot ovat hel-
posti luettavassa muodossa; 

2) järjestelmään tallennetut tiedot ovat tar-
vittaessa vaivattomasti rajavartiolaitoksen, 
Liikenne- ja viestintäviraston, Hätäkeskuslai-
toksen, poliisin, Tullin, Onnettomuustutkin-
takeskuksen sekä pelastuslaissa (468/2003) 
tarkoitettujen pelastusviranomaisten ja pelas-
tuslaitoksen saatavilla; 

3) järjestelmä toimii joustavasti ja ettei 
alukseen tulevia tai sieltä poistuvia matkusta-
jia viivytetä aiheettomasti; 

4) järjestelmään tallennetut tiedot suojataan 
tarpeellisilla teknisillä ja organisatorisilla 
toimenpiteillä, jotta ne eivät tuhoutuisi tai 
häviäisi vahingossa, tai niitä ei vahingossa tai 
laittomasti hävitettäisi, muutettaisi, luovutet-
taisi, paljastettaisi, siirrettäisi tai annettaisi 
käyttöön ilman lupaa, taikka muutoin käsitel-
täisi laittomasti. 

12 § 

Henkilöluettelointijärjestelmän toimintavaa-
timukset 

Yhtiön on suunniteltava ja toteutettava 
henkilöluettelointijärjestelmänsä siten, että: 

1) järjestelmään tallennetut tiedot ovat hel-
posti luettavassa muodossa; 

2) järjestelmään tallennetut tiedot ovat tar-
vittaessa vaivattomasti rajavartiolaitoksen, 
Liikenne- ja viestintäviraston, Hätäkeskuslai-
toksen, poliisin, Tullin, Onnettomuustutkin-
takeskuksen sekä pelastuslaissa (379/2011) 
tarkoitettujen pelastusviranomaisten ja pelas-
tuslaitoksen saatavilla; 

3) järjestelmä toimii joustavasti ja ettei 
alukseen tulevia tai sieltä poistuvia matkusta-
jia viivytetä aiheettomasti; 
4) järjestelmään tallennetut tiedot suojataan 
tarpeellisilla teknisillä ja organisatorisilla 
toimenpiteillä, jotta ne eivät tuhoutuisi tai 
häviäisi vahingossa, tai niitä ei vahingossa tai 
laittomasti hävitettäisi, muutettaisi, luovutet-
taisi, paljastettaisi, siirrettäisi tai annettaisi 
käyttöön ilman lupaa, taikka muutoin käsitel-
täisi laittomasti. 

14 § 

Tietojen luovuttaminen 

Yhtiö ja yhtiön nimeämä henkilöluettelon 
pitäjä saa luovuttaa henkilöluetteloihin ja 
henkilöluettelointijärjestelmään tallennetut 
tiedot etsintä- tai pelastustoimintaa sekä on-
nettomuuden jälkiselvittelyjä varten ainoas-
taan Rajavartiolaitokselle, Liikenne- ja vies-
tintävirastolle, Hätäkeskuslaitokselle, polii-
sille, Tullille, Onnettomuustutkintakeskuk-
selle sekä pelastuslaissa tarkoitetuille pelas-
tusviranomaisille ja pelastuslaitokselle. 

14 § 

Tietojen luovuttaminen 

Yhtiö ja yhtiön nimeämä henkilöluettelon 
pitäjä saa luovuttaa henkilöluetteloihin ja 
henkilöluettelointijärjestelmään tallennetut 
tiedot etsintä- tai pelastustoimintaa sekä on-
nettomuuden jälkiselvittelyjä varten ainoas-
taan Rajavartiolaitokselle, Liikenne- ja vies-
tintävirastolle, Hätäkeskuslaitokselle, polii-
sille, Tullille, Onnettomuustutkintakeskuk-
selle sekä pelastuslaissa tarkoitetuille pelas-
tusviranomaisille ja pelastuslaitokselle. 
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Tiedot voidaan luovuttaa myös teknisen 
käyttöyhteyden avulla tai muutoin sähköises-
ti. 

Viranomaisen oikeudesta saada tässä laissa 
tarkoitettuja tietoja muuhun kuin 1 momen-
tissa mainittuun tarkoitukseen säädetään 
erikseen. 

 

Tiedot voidaan luovuttaa myös rajapinnan 
kautta tai muutoin sähköisesti. 

Viranomaisen oikeudesta saada tässä laissa 
tarkoitettuja tietoja muuhun kuin 1 momen-
tissa mainittuun tarkoitukseen säädetään 
erikseen. 

 

24 § 

Muutoksenhaku 

Tämän lain 17 §:n nojalla tehtyyn päätök-
seen saa hakea muutosta valittamalla hallin-
to-oikeuteen siten kuin oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetussa laissa ( / ) sääde-
tään. 

Muuhun Liikenne- ja viestintäviraston pää-
tökseen sekä liikenne- ja viestintäministeriön 
päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hal-
lintolaissa (434/2003) säädetään. Oikaisuvaa-
timukseen annettuun päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten 
kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa an-
netussa laissa säädetään. 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla vain, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan. 

Liikenne- ja viestintäviraston päätöstä on 
noudatettava muutoksenhausta huolimatta, 
jollei muutoksenhakuviranomainen toisin 
määrää. 

Liikenne- ja viestintäviraston henkilöluette-
lointijärjestelmän hyväksymisestä perittä-
vään maksuun saa hakea muutosta siten kuin 
valtion maksuperustelain 11 b §:ssä sääde-
tään. 

24 § 

Muutoksenhaku 

Tämän lain 17 §:n nojalla tehtyyn päätök-
seen saa hakea muutosta valittamalla hallin-
to-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa (586/1996) säädetään. 

Muuhun Liikenne- ja viestintäviraston pää-
tökseen sekä liikenne- ja viestintäministeriön 
päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hal-
lintolaissa (434/2003) säädetään. Oikaisuvaa-
timukseen annettuun päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten 
kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. 

 
Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea 

muutosta valittamalla vain, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan. 

Liikenne- ja viestintäviraston päätöstä on 
noudatettava muutoksenhausta huolimatta, 
jollei muutoksenhakuviranomainen toisin 
määrää. 

Liikenne- ja viestintäviraston henkilöluette-
lointijärjestelmän hyväksymisestä perittä-
vään maksuun saa hakea muutosta siten kuin 
valtion maksuperustelain 11 b §:ssä sääde-
tään. 
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56. 

Laki 

merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetun 24 §:n muuttami-
sesta 

HE 61/2018 vp Ehdotus 
24 § 

Henkilötietoja sisältävien tietojen luovutta-
minen 

Sen estämättä, mitä viranomaisten toimin-
nan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 mo-
mentissa säädetään, rekisteriin talletettuja 
henkilötietoja sisältäviä tietoja voidaan luo-
vuttaa jäljennöksinä, tulosteina tai teknisen 
käyttöyhteyden avulla tai muutoin sähköises-
ti: 

1) Tullille laissa säädettyjä valvontatehtä-
viä, rikosten ehkäisyä, esitutkintaa sekä vero-
tusta ja sen valvontaa varten; 

2) rajavartiolaitokselle ja poliisille kalas-
tuksen valvontaa, rajaturvallisuuden ylläpi-
tämistä, meriliikenteen valvontaa, rikosten 
ehkäisyä, esitutkintaa ja öljypäästöjen tutkin-
taa sekä pelastustoimintaa varten; 

3) Liikenne- ja viestintävirastolle merenku-
lun ohjausta, meriturvallisuuden valvontaa ja 
alusrekisterin ylläpitoa varten; 

4) työsuojeluviranomaisille kalastusalusten 
työolojen valvontaa varten; 

5) ulosottoviranomaisille niille kuuluvien 
täytäntöönpanotehtävien hoitamista varten; 

6) elintarvikevalvontaviranomaisille elin-
tarvikkeita koskevan lainsäädännön noudat-
tamisen valvontaa varten; 

7) Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle 
yhteisen kalastuspolitiikan noudattamisen 
valvontaan ja niiden suomalaisten alusten re-
kisteröintiä varten, joiden kotipaikka on Ah-
venanmaan maakunnassa; 

8) Euroopan unionin jäsenvaltion tai Eu-
roopan talousalueesta tehtyyn sopimukseen 
liittyneen valtion viranomaisille, Euroopan 
komissiolle, yhteisön kalastuksenvalvontavi-
rastolle ja kansainvälisissä sopimuksissa tar-
koitetuille viranomaisille unionin lainsäädän-
nöstä tai Suomea sitovista kansainvälisistä 

24 § 

Henkilötietoja sisältävien tietojen luovutta-
minen 

Sen estämättä, mitä viranomaisten toimin-
nan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 mo-
mentissa säädetään, rekisteriin talletettuja 
henkilötietoja sisältäviä tietoja voidaan luo-
vuttaa jäljennöksinä, tulosteina tai rajapin-
nan kautta avulla tai muutoin sähköisesti: 

1) Tullille laissa säädettyjä valvontatehtä-
viä, rikosten ehkäisyä, esitutkintaa sekä vero-
tusta ja sen valvontaa varten; 

2) rajavartiolaitokselle ja poliisille kalas-
tuksen valvontaa, rajaturvallisuuden ylläpi-
tämistä, meriliikenteen valvontaa, rikosten 
ehkäisyä, esitutkintaa ja öljypäästöjen tutkin-
taa sekä pelastustoimintaa varten; 

3) Liikenne- ja viestintävirastolle merenku-
lun ohjausta, meriturvallisuuden valvontaa ja 
alusrekisterin ylläpitoa varten; 

4) työsuojeluviranomaisille kalastusalusten 
työolojen valvontaa varten; 

5) ulosottoviranomaisille niille kuuluvien 
täytäntöönpanotehtävien hoitamista varten; 

6) elintarvikevalvontaviranomaisille elin-
tarvikkeita koskevan lainsäädännön noudat-
tamisen valvontaa varten; 

7) Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle 
yhteisen kalastuspolitiikan noudattamisen 
valvontaan ja niiden suomalaisten alusten re-
kisteröintiä varten, joiden kotipaikka on Ah-
venanmaan maakunnassa; 

8) Euroopan unionin jäsenvaltion tai Eu-
roopan talousalueesta tehtyyn sopimukseen 
liittyneen valtion viranomaisille, Euroopan 
komissiolle, yhteisön kalastuksenvalvontavi-
rastolle ja kansainvälisissä sopimuksissa tar-
koitetuille viranomaisille unionin lainsäädän-
nöstä tai Suomea sitovista kansainvälisistä 
sopimuksista johtuvien velvoitteiden hoita-
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sopimuksista johtuvien velvoitteiden hoita-
mista varten; 

9) Onnettomuustutkintakeskukselle pelas-
tus- ja onnettomuustutkintaa varten; 

10) Tilastokeskukselle ja Luonnonvarakes-
kukselle tilastojen laatimista ja tutkimusta 
varten; 

11) yliopistoille ja korkeakouluille tilasto-
jen laatimista ja tutkimusta varten; 

12) kalatalousalan neuvonta- ja edunval-
vontajärjestöille kalataloutta koskevaa tiedot-
tamista ja neuvontaa varten; 

13) rekisterinpitäjän hyväksymille tahoille 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn 
liittyviä tai kalataloutta koskevia selvitys-, 
tutkimus- ja suunnittelutarkoituksia varten. 

Ennen tietojen luovuttamista teknisen käyt-
töyhteyden avulla on tietoja pyytävän esitet-
tävä selvitys tietojen suojauksesta luonnollis-
ten henkilöiden suojelusta henkilötietojen kä-
sittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liik-
kuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoa-
misesta annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen 
tietosuoja-asetus) mukaisesti. 
 

mista varten; 
9) Onnettomuustutkintakeskukselle pelas-

tus- ja onnettomuustutkintaa varten; 
10) Tilastokeskukselle ja Luonnonvarakes-

kukselle tilastojen laatimista ja tutkimusta 
varten; 

11) yliopistoille ja korkeakouluille tilasto-
jen laatimista ja tutkimusta varten; 

12) kalatalousalan neuvonta- ja edunval-
vontajärjestöille kalataloutta koskevaa tiedot-
tamista ja neuvontaa varten; 

13) rekisterinpitäjän hyväksymille tahoille 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn 
liittyviä tai kalataloutta koskevia selvitys-, 
tutkimus- ja suunnittelutarkoituksia varten. 

Ennen tietojen luovuttamista rajapinnan 
kautta tai muutoin sähköisesti on tietoja pyy-
tävän esitettävä selvitys tietojen suojauksesta 
luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilö-
tietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen va-
paasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY 
kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (ylei-
nen tietosuoja-asetus) mukaisesti. 
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57. 

Laki 

merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta  

 
HE 61/2018 vp 
 

Ehdotus 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 luku 

Yleiset säännökset 

(Uusi pykälä) 2 §  

Määritelmät  

Tässä laissa tarkoitetaan:  
1) MARPOL 73/78 -yleissopimuksella alus-

ten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäi-
semisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen liittyvää vuoden 1978 
pöytäkirjaa (SopS 51/1983) ja siihen myö-
hemmin tehtyjä muutoksia;  

2) Helsingin sopimuksella vuoden 1992 
Itämeren alueen merellisen ympäristön suoje-
lua koskevaa yleissopimusta (SopS 2/2000) 
ja siihen myöhemmin tehtyjä muutoksia;  

3) SOLAS-yleissopimuksella ihmishengen 
turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyä 
kansainvälistä yleissopimusta (SopS 
11/1981) ja siihen myöhemmin tehtyjä muu-
toksia;  

4) AFS-yleissopimuksella alusten haitallis-
ten kiinnittymisenestojärjestelmien rajoitta-
misesta Lontoossa 5 päivänä lokakuuta 2001 
tehtyä kansainvälistä yleissopimusta ja siihen 
myöhemmin tehtyjä muutoksia;  

5) painolastivesiyleissopimuksella alusten 
painolastivesien ja sedimenttien valvonnasta 
ja käsittelystä Lontoossa 13 päivänä helmi-
kuuta 2004 tehtyä kansainvälistä yleissopi-
musta ja siihen myöhemmin tehtyjä muutok-
sia;   

6) TBT-asetuksella orgaanisten tinayhdis-
teiden kieltämisestä aluksissa annettua Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetusta 
(EY) N:o 782/2003;  

7) aluskierrätysasetuksella aluskierrätyk-
sestä sekä asetuksen (EY) N:o 1013/2006 ja 
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direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta annet-
tua Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tusta (EU) N:o 1257/2013;   

8) aluevesillä, sisäisillä aluevesillä ja 
aluemerellä Suomen aluevesien rajoista an-
netussa laissa (463/1956) määriteltyjä aluei-
ta;   

9) sisävesialueella järviä, jokia ja kanavia;  
10) Suomen vesialueella aluevesiä ja sisä-

vesialuetta;  
11) talousvyöhykkeellä Suomen talous-

vyöhykkeestä annetussa laissa (1058/2004) 
määriteltyä merialuetta;  

12) Itämeren alueella varsinaista Itämerta, 
Pohjanlahtea ja Suomenlahtea sekä Itämeren 
sisääntuloväylää, jonka rajana on Skagenin 
leveysaste 57°44,8"P Skagerrakissa, mukaan 
lukien valtioiden ilmoittamat sisäiset alueve-
det;  

13) lähimmällä maalla sisäisten aluevesien 
ulkorajaa tai niitä alueita, jotka määritellään 
MARPOL 73/78 -yleissopimuksessa;  

14) kansainvälisellä liikenteellä liikennettä 
Suomen ja ulkomaan satamien välillä tai ul-
komaan satamien välillä sekä merimatkaa 
Suomen satamasta Suomen aluevesien ulko-
puolelle, lukuun ottamatta kohdassa 15 tar-
koitettua liikennettä;  

15) kotimaanliikenteellä liikennettä suoma-
laisten satamien välillä; kotimaan liikentee-
seen rinnastetaan liikenne Saimaan kanavan 
ja siihen välittömästi liittyvien Venäjän vesi-
alueiden kautta Viipuriin sekä liikenne Vih-
revojn ja Viipurin välillä;  

16) aluksella jokaista vesikulkuneuvoa, 
mukaan luettuina kantosiipialukset, ilmatyy-
nyalukset, vedenalaiset alukset ja kelluvat 
alukset sekä kiinteät tai kelluvat alustat;  

17) öljysäiliöaluksella alusta, jonka lastiti-
lat on rakennettu tai muunnettu pääasiassa öl-
jyn kuljettamiseen irtolastina, mukaan luet-
tuina yhdistelmäalukset sekä kemikaalisäiliö-
alukset silloin, kun ne kuljettavat öljyä irto-
lastina;  

18) kemikaalisäiliöaluksella alusta, jonka 
lastitilat on rakennettu tai muunnettu pääasi-
assa haitallisen nestemäisen aineen kuljetta-
miseen irtolastina, mukaan luettuina öljysäi-
liöalukset silloin, kun ne kuljettavat haitallis-
ta nestemäistä ainetta irtolastina;  

19) matkustaja-aluksella alusta, joka saa 
kuljettaa yli 12 matkustajaa, jolloin matkus-
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tajalla tarkoitetaan kaikkia muita kuin aluk-
sen päällikköä ja laivaväkeen kuuluvia tai 
muita missä tahansa ominaisuudessa aluk-
seen toimeen otettuja tai siinä aluksen lukuun 
työskenteleviä henkilöitä sekä alle vuoden 
ikäisiä lapsia;  

20) huviveneellä urheilukäyttöön tai vapaa-
aikaan tarkoitettua alusta sen tyypistä tai 
käyttövoimasta riippumatta;  

21) kalastusaluksella kalojen tai meren 
muiden elollisten luonnonvarojen pyyntiin 
varustettua tai siihen kaupallisesti käytettä-
vää alusta;  

22) sisävesialuksella erityisesti sisävesi-
väylällä käytettäväksi tarkoitettua alusta, sel-
laisena kuin se määritellään sisävesialusten 
teknisistä vaatimuksista annetussa neuvoston 
direktiivissä 82/714/ETY, mukaan luettuina 
kaikki alukset, joille on myönnetty yhteisön 
sisävesialustodistus sellaisena kuin se määri-
tellään mainitussa direktiivissä;  

23) Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitok-
sen aluksella alusta, jossa on selvät kansalli-
suustunnukset ja joka on asiaankuuluvasta 
palvelusluettelosta tai vastaavasta ilmenevän 
puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen asi-
anmukaisesti tehtävään määräämän henkilön 
komennossa;  

24) bruttovetoisuudella vuoden 1969 kan-
sainvälisen aluksenmittausyleissopimuksen 
(SopS 31/1982) liitteessä I olevaa kaavaa 
käyttäen määritettyä vetoisuutta;  

25) alusjätteellä kaikkea aluksen tavan-
omaisesta toiminnasta syntyvää jätettä, mu-
kaan lukien konehuoneesta peräisin olevat öl-
jyiset jätteet, käymäläjätevedet ja kiinteät jät-
teet; lastijätettä ei kuitenkaan pidetä alusjät-
teenä;  

26) haitallisella aineella öljyä, haitallista 
nestemäistä ainetta, käymäläjätevettä ja kiin-
teää jätettä; jos muuhun kuin haitalliseen ai-
neeseen on sekoitettu haitallista ainetta, pide-
tään myös näiden aineiden seosta haitallisena 
aineena;  

27) lastijätteellä aluksen lastitiloissa olevia 
lastijäämiä, jotka on tarpeen poistaa jätteenä 
alukselta lastin lastaamisen ja purkamisen 
päätyttyä;   

28) päästöllä MARPOL 73/78 -
yleissopimuksen 2 artiklan mukaisesti kaik-
kia aluksesta peräisin olevia haitallisten ai-
neiden päästöjä, olivatpa ne muodostuneet 
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huomaamatta, jätteitä hävittämällä, vuodon 
seurauksena, pumppaamalla tai tyhjentämäl-
lä; päästöllä ei tässä laissa tarkoiteta maalta 
peräisin olevien jätteiden mereen laskemista 
(dumppaus), meren pohjan mineraalien hyö-
dyntämisen yhteydessä syntyviä aineita eikä 
haitallisten aineiden päästämistä laillisen tie-
teellisen tutkimuksen yhteydessä saastumisen 
vähentämiseksi tai kontrollin takia;  

29) ympäristön pilaantumisella vesialuei-
den tilaan liittyvää vaaraa ihmisen terveydel-
le, elollisten luonnonvarojen ja vesialueiden 
elämän vahingoittumista, esteitä kalastuksel-
le tai muulle oikeutetulle vesialueiden käytöl-
le, veden käyttöominaisuuksien huonontu-
mista, viihtyisyyden vähentymistä tai muuta 
näihin rinnastettavaa haittaa, taikka ilman 
laatuun tai ilmastoon liittyvää alusten tavan-
omaisesta käytöstä johtuvaa haittaa, kuten 
moottoreiden pakokaasun typen ja rikin ai-
heuttamaa haittaa taikka otsonikerrosta hei-
kentävien aineiden aiheuttamaa haittaa;  

30) öljyllä kivennäisöljyä kaikissa muo-
doissaan, mukaan luettuina raakaöljy, poltto-
öljy, öljyliete, öljyjäte ja jalostetut tuotteet;  

31) öljypitoisella seoksella seosta, joka si-
sältää öljyä;  

32) nestemäisellä aineella ainetta, jonka 
höyrypaine 37,8 °C:n lämpötilassa on enin-
tään 0,28 megapascalia (absoluuttinen paine);  

33) haitallisella nestemäisellä aineella ai-
netta, joka on luokiteltu kuuluvaksi MAR-
POL 73/78 -yleissopimuksen kemikaaliluet-
telon luokkaan X, Y ja Z;  

34) aineella alkuaineita ja niiden kemialli-
sia yhdisteitä sellaisina kuin ne esiintyvät 
luonnossa tai teollisesti tuotettuina;  

35) valmisteella kahden tai useamman ai-
neen seoksia;  

36) käymäläjätevedellä: 
a) käymälöistä, pisoaareista ja WC-

lattiakaivoista peräisin olevia jätevesiä ja 
muita jätteitä; 

b) lääkintätilojen pesualtaista, kylpyam-
meista ja lattiakaivoista peräisin olevia jäte-
vesiä; 

c) tyhjennyksiä tiloista, joissa on eläviä 
eläimiä; sekä 

d) muita jätevesiä, jotka on sekoitettu edel-
listen kanssa; 

 37) käsitellyllä käymäläjätevedellä käymä-
läjätevettä, joka on käsitelty asianmukaisesti 
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hyväksytyssä käsittelylaitteistossa;  
38) kiinteällä jätteellä kaikenlaisia ruoka-

jätteitä, kotitalousjätteitä ja aluksen toimin-
nasta aiheutuvia jätteitä, kaikenlaisia muove-
ja, lastijäämiä, jätteenpolttouunin tuhkaa, 
ruokaöljyä, kalastusvälineitä ja eläinten ruho-
ja, joita syntyy aluksen tavanomaisen toi-
minnan aikana ja jota on jatkuvasti tai aika 
ajoin poistettava aluksesta, lukuun ottamatta 
MARPOL 73/78 -yleissopimuksen muissa 
kuin V liitteessä määriteltyjä tai lueteltuja ai-
neita; kiinteään jätteeseen eivät kuulu tuoreet 
kalat ja niiden osat, jotka on saatu matkan ai-
kana harjoitetun kalastustoiminnan seurauk-
sena tai sellaisen kalanviljelyn seurauksena, 
johon sisältyy kalojen, myös äyriäisten, kul-
jetus kalanviljelylaitokseen ja pyydettyjen 
kalojen, myös äyriäisten, kuljetus tällaisista 
laitoksista rannikolle jalostettavaksi;   

39) ilmaa pilaavalla aineella MARPOL 
73/78 -yleissopimuksen VI liitteessä ilman 
pilaantumisen ehkäisemiseksi säänneltyjä ai-
neita, joilla on haitallisia vaikutuksia ilmaan, 
veteen ja muuhun ympäristöön;  

40) polttoaineella aluksen päämoottoreissa 
ja apumoottoreissa käytettyjä polttoöljyjä;  

41) markkinoille saattamisella meriliiken-
teessä käytettävien polttoaineiden toimitta-
mista jakeluun tai polttoaineen käyttäjille tai 
asettamista näiden käyttöön vastiketta vas-
taan tai vastikkeetta käytettäväksi aluksilla 
polttoaineena Suomen lainkäyttövaltaan kuu-
luvilla alueilla, ei kuitenkaan meriliikentees-
sä käytettävien polttoaineiden toimittamista 
tai asettamista käyttöön vietäväksi ulkomaille 
alusten säiliöissä;  

42) meriliikenteessä käytettävällä polttoai-
neella raakaöljystä saatavaa nestemäistä polt-
toainetta, joka on tarkoitettu käytettäväksi tai 
jota käytetään aluksella, mukaan lukien stan-
dardissa ISO 8217 määritellyt polttoaineet;  

43) meriliikenteessä käytettävällä dieselöl-
jyllä meriliikenteessä käytettävää polttoainet-
ta, joka on ISO 8217:n taulukossa I määritel-
lyn DMB-laadun mukaista, rikkipitoisuutta 
koskevaa viittausta lukuun ottamatta;  

44) meriliikenteessä käytettävällä kaasuöl-
jyllä meriliikenteessä käytettävää polttoainet-
ta, joka on ISO 8217:n taulukossa I määritel-
tyjen DMX-, DMA- ja DMZ- laatujen mu-
kaista, rikkipitoisuutta koskevaa viittausta 
lukuun ottamatta;  
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45) rikin oksidipäästöjen valvonta-alueella 
merialueita, jotka IMO on määritellyt kysei-
siksi valvonta-alueiksi MARPOL 73/78 -
yleissopimuksen VI liitteen mukaisesti;  

46) typen oksidipäästöjen valvonta-alueella 
merialueita, jotka IMO on määritellyt kysei-
siksi valvonta-alueiksi MARPOL 73/78 -
yleissopimuksen VI liitteen mukaisesti;  

47) laiturissa olevalla aluksella alusta, joka 
on asianmukaisesti kiinnitettynä tai ankkuroi-
tuna suomalaisessa satamassa, kun sitä lasta-
taan tai puretaan, taikka joka odottaa sata-
massa;  

48) päästönvähentämismenetelmällä aluk-
seen asennettavaa varustetta, materiaalia, lai-
tetta tai laitteistoa tai muuta menettelyä, vaih-
toehtoista polttoainetta taikka vaatimusten 
noudattamista koskevaa menetelmää, jota 
käytetään vaihtoehtona MARPOL 73/78 -
yleissopimuksen VI liitteen ja neuvoston di-
rektiivin 1999/32/EY muuttamisesta merilii-
kenteessä käytettävien polttoaineiden rikkipi-
toisuuden osalta annetun Euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiivin 2012/33/EU 
vaatimusten mukaiselle vähärikkiselle meri-
liikenteessä käytettävälle polttoaineelle ja jo-
ka voidaan todentaa ja määrällisesti arvioida 
ja jonka noudattamista voidaan valvoa;   

49) kiinnittymisenestojärjestelmällä pinnoi-
tetta, maalia, pintakäsittelyä, pintaa tai laitet-
ta, jota käytetään aluksella vähentämään tai 
estämään ei-toivottujen organismien kiinnit-
tymistä sen pintaan;  

50) painolastivedellä vettä ja siihen sisäl-
tyviä kiintoaineita, jota kuljetetaan aluksella, 
jotta pystytään hallitsemaan aluksen viip-
pausta, kallistumista, syväystä, vakavuutta tai 
rasitusta;  

51) painolastiveden käsittelyllä sellaisia 
mekaanisia, fysikaalisia, kemiallisia ja biolo-
gisia prosesseja joko erikseen tai yhdessä, 
joiden avulla painolastivedessä ja sedimen-
teissä olevat haitalliset vesieliöt ja taudinai-
heuttajat poistetaan tai muutetaan vaaratto-
miksi taikka joiden avulla vältetään niiden 
ottaminen alukseen tai niiden päästäminen 
aluksesta;  

52) sedimenteillä aluksessa painolastive-
destä saostunutta ainesta;  

53) alusliikennepalvelun tarjoajalla alus-
liikennepalvelulaissa (623/2005) tarkoitettua 
VTS-palveluntarjoajaa, joka ylläpitää aluslii-
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kennepalvelua;  
54) hyväksytyllä luokituslaitoksella aluksen 

teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta 
käytöstä annetun lain (1686/2009) 2 §:n 42 
kohdassa tarkoitettua laitosta;   

55) säännöllisellä liikenteellä aluksen lii-
kennöintiä toistuvasti aikataulun tai etukä-
teen vahvistetun reitin mukaisesti nimettyjen 
satamien välillä ja käymistä vähintään kerran 
kahdessa viikossa sellaisessa reitin varrella 
sijaitsevassa suomalaisessa satamassa, johon 
haetaan jättöpakkoa koskevaa poikkeusta;  

56) satamalla paikkaa tai maantieteellistä 
aluetta, joka on varustettu niin, että se voi 
pääasiallisesti ottaa vastaan aluksia, mukaan 
lukien kalastusalukset ja huviveneet, ei kui-
tenkaan paikkaa tai aluetta, jonka aluksille 
tarkoitetut rakenteet ja palvelut sekä käyttäjä- 
ja jätemäärät ovat vähäiset;  

57) sataman pitäjällä sitä, joka vastaa sa-
taman eri toimintojen kokonaisuuden järjes-
tämisestä tai perii satamamaksun tai siihen 
verrattavan yleisen maksun sataman käyttä-
misestä. 

 

9 luku 

Jätteiden vastaanotto satamassa 

 

9 luku 

Jätteiden vastaanotto satamassa 

 
7 § 

Raportointi 

Valtion lupa- ja valvontaviraston, Liiken-
ne- ja viestintäviraston ja satamien on toimi-
tettava aluksella syntyvän jätteen ja lastijää-
mien vastaanottolaitteista satamissa annetus-
sa Euroopan parlamentin ja neuvoston direk-
tiivissä 2000/59/EY, jäljempänä alusjätedi-
rektiivi, tarkoitetut tiedot Suomen ympäristö-
keskukselle, jonka tehtävänä on koota rapor-
tit lähetettäväksi Euroopan komissiolle. 

7 § 

Raportointi 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, 
Liikenne- ja viestintäviraston ja satamien on 
toimitettava aluksella syntyvän jätteen ja las-
tijäämien vastaanottolaitteista satamissa an-
netussa Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2000/59/EY, jäljempänä alusjä-
tedirektiivi, tarkoitetut tiedot Suomen ympä-
ristökeskukselle, jonka tehtävänä on koota 
raportit lähetettäväksi Euroopan komissiolle. 

 
 

12 luku 

Valvonta ja hallintopakko 

 

12 luku 

Valvonta ja hallintopakko 

 
1 § 1 § 
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Valvontaviranomaiset 

Tässä laissa tarkoitettuja valvontaviran-
omaisia ovat Liikenne- ja viestintävirasto, 
Suo-men ympäristökeskus, Valtion lupa- ja 
valvontavirasto, Rajavartiolaitos, Tulli ja po-
liisi. 

Liikenne- ja viestintäministeriö ja ympäris-
töministeriö huolehtivat tämän lain mukaisen 
toiminnan yleisestä ohjauksesta, seurannasta 
ja kehittämisestä hallinnonalallaan. 
 

Valvontaviranomaiset 

Tässä laissa tarkoitettuja valvontaviran-
omaisia ovat Liikenne- ja viestintävirasto, 
Suo-men ympäristökeskus, elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskus, Rajavartiolaitos, Tul-
li ja poliisi. 

Liikenne- ja viestintäministeriö ja ympäris-
töministeriö huolehtivat tämän lain mukaisen 
toiminnan yleisestä ohjauksesta, seurannasta 
ja kehittämisestä hallinnonalallaan. 
 

15 § 

Hallintopakko 

Liikenne- ja viestintävirasto ja Valtion lu-
pa- ja valvontavirasto voivat tämän lain mu-
kaiseen toimivaltaansa kuuluvassa asiassa: 

1) kieltää sitä, joka rikkoo tätä lakia taikka 
sen nojalla annettua asetusta tai määräystä, 
jatkamasta tai toistamasta säännöksen tai 
määräyksen vastaista menettelyä; 

2) määrätä sen, joka rikkoo tätä lakia taikka 
sen nojalla annettua asetusta tai määräystä, 
täyttämään muulla tavoin velvollisuutensa; 

3) määrätä 1 tai 2 kohdassa tarkoitetulla ta-
valla menetellyt palauttamaan ympäristö en-
nalleen tai poistamaan rikkomuksesta ympä-
ristölle aiheutunut haitta. 
 

15 § 

Hallintopakko 

Liikenne- ja viestintävirasto ja elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus voivat tämän 
lain mukaiseen toimivaltaansa kuuluvassa 
asiassa: 

1) kieltää sitä, joka rikkoo tätä lakia taikka 
sen nojalla annettua asetusta tai määräystä, 
jatkamasta tai toistamasta säännöksen tai 
määräyksen vastaista menettelyä; 

2) määrätä sen, joka rikkoo tätä lakia taikka 
sen nojalla annettua asetusta tai määräystä, 
täyttämään muulla tavoin velvollisuutensa; 

3) määrätä 1 tai 2 kohdassa tarkoitetulla ta-
valla menetellyt palauttamaan ympäristö en-
nalleen tai poistamaan rikkomuksesta ympä-
ristölle aiheutunut haitta. 
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16 § 

Uhkasakko, teettämisuhka ja keskeyttämisuh-
ka 

Liikenne- ja viestintävirasto ja Valtion lu-
pa- ja valvontavirasto voivat asettaa tämän 
lain nojalla antamansa kiellon tai määräyksen 
tehosteeksi uhkasakon, teettämisuhan tai 
keskeyttämisuhan. Muilta osin mainituista 
tehosteista säädetään uhkasakkolaissa 
(1113/1990). 

16 § 

Uhkasakko, teettämisuhka ja keskeyttämisuh-
ka 

Liikenne- ja viestintävirasto ja elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus voivat asettaa 
tämän lain nojalla antamansa kiellon tai mää-
räyksen tehosteeksi uhkasakon, teettämis-
uhan tai keskeyttämisuhan siten kuin uhka-
sakkolaissa (1113/1990) säädetään. 

13 luku 

Erinäiset säännökset 

 

13 luku 

Erinäiset säännökset 

 

 
8 § 

Muutoksenhaku 

Muuhun kuin 3 luvun 5 §:ssä, 12 luvun 14 
ja 16 §:ssä sekä tämän luvun 7 §:ssä tarkoi-
tettuun päätökseen haetaan muutosta valitta-
malla siten kuin oikeudenkäynnistä hallinto-
asioissa annetussa laissa säädetään. 

Jos Liikenne- ja viestintävirasto ei ole an-
tanut oikaisuvaatimuksen johdosta päätöstä 
sille tämän luvun 7 §:n 3 momentissa vara-
tussa määräajassa, lasketaan valituksen te-
kemiselle varattu määräaika tämän luvun 7 
§:n 3 momentissa tarkoitetun määräajan päät-
tymisestä. 

Jos päätös estää aluksen tavanomaisen lii-
kennöinnin, valitus on käsiteltävä kiireellise-
nä. 

8 § 

Muutoksenhaku 

Muuhun kuin 3 luvun 5 §:ssä, 12 luvun 14 
ja 16 §:ssä sekä tämän luvun 7 §:ssä tarkoi-
tettuun päätökseen haetaan muutosta valitta-
malla siten kuin hallintolainkäyttölaissa sää-
detään. 

Jos Liikenne- ja viestintävirasto ei ole an-
tanut oikaisuvaatimuksen johdosta päätöstä 
sille tämän luvun 7 §:n 3 momentissa vara-
tussa määräajassa, lasketaan valituksen te-
kemiselle varattu määräaika tämän luvun 7 
§:n 3 momentissa tarkoitetun määräajan päät-
tymisestä. 

Jos päätös estää aluksen tavanomaisen lii-
kennöinnin, valitus on käsiteltävä kiireellise-
nä. 
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58. 

Laki 

merilain muuttamisesta 

 
V OSA 

MERIONNETTOMUUDET 

V OSA 

MERIONNETTOMUUDET 

 
18 luku 

Päiväkirjat, meriselitys ja katsastus 

 

18 luku 

Päiväkirjat, meriselitys ja katsastus 

 
4 §  

Päiväkirjaan merkittävät tiedot  

Laivapäiväkirjaan on merkittävä tiedot sii-
tä, mitä aluksella matkan ja satamassa olon 
aikana tapahtuu. Lisäksi päiväkirjaan on 
merkittävä tiedot, joista voi olla hyötyä lai-
vanisännälle, lastinomistajalle, vakuutuk-
senantajalle tai muulle, jonka oikeuksiin 
matkan tapahtumilla voi olla vaikutusta.  

Konepäiväkirjaan on merkittävä koneiston 
käyttöön liittyvät tiedot ja polttoaineiden 
määrä aluksessa.  

Yhdistettyyn laiva- ja konepäiväkirjaan, 
ajopäiväkirjaan sekä kalastusaluksen päivä-
kirjaan on merkittävä kyseisen päiväkirjan 
edellyttämässä laajuudessa vastaavat tiedot 
kuin mitä 1 ja 2 momentissa säädetään laiva-
päiväkirjaan ja konepäiväkirjaan merkittävis-
tä tiedoista.  

Radiopäiväkirjaan on merkittävä tiedot 
kaikesta hätä-, pika- ja varoitusliikenteestä 
sekä muista radiotoimintaan liittyvistä tapah-
tumista. 

Siltä osin kuin päiväkirjaan merkittäviin 
tietoihin sisältyy henkilötietoja, sovelletaan 
luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilö-
tietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen va-
paasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY 
kumoamisesta annettua Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679 
(yleinen tietosuoja-asetus). 

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tar-
kempia määräyksiä päiväkirjoihin merkittä-

4 § 

Päiväkirjaan merkittävät tiedot 

Laivapäiväkirjaan on merkittävä tiedot sii-
tä, mitä aluksella matkan ja satamassa olon 
aikana tapahtuu. Lisäksi päiväkirjaan on 
merkittävä tiedot, joista voi olla hyötyä lai-
vanisännälle, lastinomistajalle, vakuutuk-
senantajalle tai muulle, jonka oikeuksiin 
matkan tapahtumilla voi olla vaikutusta. 

Konepäiväkirjaan on merkittävä koneiston 
käyttöön liittyvät tiedot ja polttoaineiden 
määrä aluksessa. 

Yhdistettyyn laiva- ja konepäiväkirjaan, 
ajopäiväkirjaan sekä kalastusaluksen päivä-
kirjaan on merkittävä kyseisen päiväkirjan 
edellyttämässä laajuudessa vastaavat tiedot 
kuin mitä 1 ja 2 momentissa säädetään laiva-
päiväkirjaan ja konepäiväkirjaan merkittävis-
tä tiedoista. 

Radiopäiväkirjaan on merkittävä tiedot 
kaikesta hätä-, pika- ja varoitusliikenteestä 
sekä muista radiotoimintaan liittyvistä tapah-
tumista. 

(5 mom. poist.) 
 
 
 
 
 
 
 

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tar-
kempia määräyksiä päiväkirjoihin merkittä-
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vistä tiedoista ja päiväkirjan liitteistä. vistä tiedoista ja päiväkirjan liitteistä. 
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64. 

Laki 

pelastuslain muuttamisesta 

 
Lakiehdotus poistettaisiin 
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65. 

Laki 

poliisilain 5 luvun 25 ja 62 §:n muuttamisesta 

 
 
HE 61/2018 vp 
 

Ehdotus 
 

5 luku 

Salaiset tiedonhankintakeinot 

 

5 luku 

Salaiset tiedonhankintakeinot 

 
62 § 

Korvaus teleyritykselle 

Teleyrityksellä on oikeus saada valtion va-
roista korvaus tässä luvussa tarkoitetusta vi-
ranomaisten avustamisesta ja tietojen antami-
sesta aiheutuneista välittömistä kustannuksis-
ta siten kuin sähköisen viestinnän palveluista 
annetun lain (917/2014) 299 §:ssä säädetään. 
Korvauksen maksamisesta päättää toimenpi-
teen suorittaneen poliisiviranomaisen yksik-
kö. 

Päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin 
hallintolaissa (434/2003) säädetään. Oikai-
suvaatimukseen annettuun päätökseen saa 
hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen siten kuin oikeudenkäynnistä hal-
lintoasioissa annetussa laissa ( / ) säädetään. 
Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla vain, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan. 

Hallinto-oikeuden on varattava Liikenne- 
ja viestintävirastolle tilaisuus tulla kuulluksi. 
 
 

62 § 

Korvaus teleyritykselle 

Teleyrityksellä on oikeus saada valtion va-
roista korvaus tässä luvussa tarkoitetusta vi-
ranomaisten avustamisesta ja tietojen antami-
sesta aiheutuneista välittömistä kustannuksis-
ta siten kuin sähköisen viestinnän palveluista 
annetun lain (917/2014) 299 §:ssä säädetään. 
Korvauksen maksamisesta päättää toimenpi-
teen suorittaneen poliisiviranomaisen yksik-
kö. 

Päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin 
hallintolaissa (434/2003) säädetään. Oikai-
suvaatimukseen annettuun päätökseen saa 
hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään. Hallinto-oikeuden 
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla 
vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää va-
litusluvan. 

 
Hallinto-oikeuden on varattava Liikenne- 

ja viestintävirastolle tilaisuus tulla kuulluksi. 
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66. 

Laki 

polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta 

 
 

HE 61/2018 vp 
 

Ehdotus 
 

19 § 

Ennakkoratkaisu 

Liikenne- ja viestintävirasto voi hakemuk-
sesta antaa ennakkoratkaisun polttoainemak-
sua koskevien säännösten soveltamisesta. 
Ennakkoratkaisu annetaan enintään kahden 
vuoden pituiseksi ajanjaksoksi sille, jolle on 
tärkeää saada tieto lain soveltamisesta ajo-
neuvoonsa. Ennakkoratkaisun antamisesta 
peritään eräiden ennakkopäätösten maksupe-
rusteista annetun lain (1209/2006) mukainen 
maksu. 

Jos hakija vaatii, lainvoiman saanutta en-
nakkoratkaisua on noudatettava sitovana ha-
kijan verotuksessa sinä aikana, jota ennakko-
ratkaisu koskee. Ennakkoratkaisuun ei saa 
vaatia 23 §:ssä tarkoitettua oikaisua, vaan 
siihen haetaan muutosta valittamalla Helsin-
gin hallinto-oikeuteen siten kuin oikeuden-
käynnistä hallintoasioissa annetussa laissa ( 
/ ) säädetään. Valitusoikeus valtion puolesta 
on Liikenne- ja viestintäviraston vero-
asiamiehellä. Päätökseen, jolla ennakkorat-
kaisu on jätetty antamatta, ei saa vaatia oikai-
sua eikä hakea muutosta valittamalla. 

19 § 

Ennakkoratkaisu 

Liikenne- ja viestintävirasto voi hakemuk-
sesta antaa ennakkoratkaisun polttoainemak-
sua koskevien säännösten soveltamisesta. 
Ennakkoratkaisu annetaan enintään kahden 
vuoden pituiseksi ajanjaksoksi sille, jolle on 
tärkeää saada tieto lain soveltamisesta ajo-
neuvoonsa. Ennakkoratkaisun antamisesta 
peritään eräiden ennakkopäätösten maksupe-
rusteista annetun lain (1209/2006) mukainen 
maksu. 

Jos hakija vaatii, lainvoiman saanutta en-
nakkoratkaisua on noudatettava sitovana ha-
kijan verotuksessa sinä aikana, jota ennakko-
ratkaisu koskee. Ennakkoratkaisuun ei saa 
vaatia 23 §:ssä tarkoitettua oikaisua, vaan 
siihen haetaan muutosta valittamalla Helsin-
gin hallinto-oikeuteen siten kuin hallinto-
lainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Vali-
tusoikeus valtion puolesta on Liikenne- ja 
viestintäviraston veroasiamiehellä. Päätök-
seen, jolla ennakkoratkaisu on jätetty anta-
matta, ei saa vaatia oikaisua eikä hakea muu-
tosta valittamalla. 

23 a § 

Valitus hallinto-oikeuteen 

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen 
saa hakea muutosta valittamalla Helsingin 
hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus on verovel-
vollisella tai muulla asianosaisella sekä Lii-
kenne- ja viestintäviraston veroasiamiehellä. 

Verovelvollisen ja muun asianosaisen vali-
tusaika on viisi vuotta sen vuoden päättymi-
sestä, jona polttoainemaksun maksuunpano 
on tehty tai jona se olisi pitänyt tehdä tai jona 

23 a § 

Valitus hallinto-oikeuteen 

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen 
saa hakea muutosta valittamalla Helsingin 
hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus on verovel-
vollisella tai muulla asianosaisella sekä Lii-
kenne- ja viestintäviraston veroasiamiehellä. 

Verovelvollisen ja muun asianosaisen vali-
tusaika on viisi vuotta sen vuoden päättymi-
sestä, jona polttoainemaksun maksuunpano 
on tehty tai jona se olisi pitänyt tehdä tai jona 
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päätös polttoainemaksun palauttamisesta on 
tehty, kuitenkin aina vähintään 60 päivää 
päätöksen tiedoksisaannista. Veroasiamiehen 
valitusaika on kuusi kuukautta verotuspää-
töksen tekemisestä. 

Sen lisäksi, mitä oikeudenkäynnistä hallin-
toasioissa annetun lain 44 §:n 2 momentissa- 
säädetään asian ratkaisemisesta asianosaista 
kuulematta, verovelvollisen ja muun asian-
osaisen tekemä valitus voidaan ratkaista kuu-
lematta Liikenteen turvallisuusviraston vero-
asiamiestä, jos veron määrä voi valituksen 
johdosta muuttua enintään 6 000 euroa, eikä 
asia ole tulkinnanvarainen tai epäselvä. 

päätös polttoainemaksun palauttamisesta on 
tehty, kuitenkin aina vähintään 60 päivää 
päätöksen tiedoksisaannista. Veroasiamiehen 
valitusaika on kuusi kuukautta verotuspää-
töksen tekemisestä. 

Sen lisäksi, mitä hallintolainkäyttölain 34 
§:n 2 momentissa säädetään asian ratkaisemi-
sesta asianosaista kuulematta, verovelvolli-
sen ja muun asianosaisen tekemä valitus voi-
daan ratkaista kuulematta Liikenne- ja vies-
tintäviraston veroasiamiestä, jos veron määrä 
voi valituksen johdosta muuttua enintään 6 
000 euroa, eikä asia ole tulkinnanvarainen tai 
epäselvä. 
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67. 

Laki 

postilain muuttamisesta 

 
HE 61/2018 vp 
 

Ehdotus 
 

80 § 

Muutoksenhaku 

Liikenne- ja viestintäministeriön, Liikenne- 
ja viestintäviraston ja kunnan rakennusval-
vontaviranomaisen päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten 
kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa an-
netussa laissa ( / ) säädetään. 

Hallinto-oikeuden päätökseen yleispalve-
luvelvollisuuden asettamista ja sen muutta-
mista koskevassa asiassa saa hakea muutosta 
valittamalla siten kuin oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetussa laissa säädetään. 
Hallinto-oikeuden muuhun päätökseen saa 
hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein 
hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 

Liikenne- ja viestintäministeriön ja Liiken-
ne- ja viestintäviraston päätöstä on noudatet-
tava muutoksenhausta huolimatta, jollei vali-
tusviranomainen toisin määrää. 

Liikenne- ja viestintävirastolla on oikeus 
hakea valittamalla muutosta 2 momentissa 
tarkoitettuun hallinto-oikeuden päätökseen, 
jolla hallinto-oikeus on kumonnut Liikenne- 
ja viestintäviraston päätöksen tai muuttanut 
sitä. 

80 § 

Muutoksenhaku 

Liikenne- ja viestintäministeriön, Liikenne- 
ja viestintäviraston ja kunnan rakennusval-
vontaviranomaisen päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten 
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sää-
detään. 

 
Hallinto-oikeuden päätökseen yleispalve-

luvelvollisuuden asettamista ja sen muutta-
mista koskevassa asiassa saa hakea muutosta 
valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölais-
sa säädetään. Hallinto-oikeuden muuhun pää-
tökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, 
jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitus-
luvan. 

 
Liikenne- ja viestintäministeriön ja Liiken-

ne- ja viestintäviraston päätöstä on noudatet-
tava muutoksenhausta huolimatta, jollei vali-
tusviranomainen toisin määrää. 

Liikenne- ja viestintävirastolla on oikeus 
hakea valittamalla muutosta 2 momentissa 
tarkoitettuun hallinto-oikeuden päätökseen, 
jolla hallinto-oikeus on kumonnut Liikenne- 
ja viestintäviraston päätöksen tai muuttanut 
sitä. 
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68. 

Laki 

ratalain muuttamisesta 

 
HE 61/2018 vp Ehdotus 

8 § 

Yleistä rautatien suunnittelusta 

Yleissuunnitelmat ja ratasuunnitelmat kos-
kevat rautateiden rakentamishankkeita siten 
kuin tässä luvussa säädetään. 

Suunnitelmia tehtäessä rataverkon haltija 
toimii yhteistyössä maakuntien, kuntien ja 
muiden viranomaisten kanssa. Suunnittelun 
on perustuttava rautatien kehittämisen tarpei-
siin, valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoit-
teisiin, valtakunnalliseen liikennejärjestelmä-
suunnitelmaan, maakunnalliseen liikennejär-
jestelmäsuunnitelmaan sekä muuhun aluei-
den käytön suunnitteluun. 

8 § 

Yleistä rautatien suunnittelusta 

Yleissuunnitelmat ja ratasuunnitelmat kos-
kevat rautateiden rakentamishankkeita siten 
kuin tässä luvussa säädetään. 

Suunnitelmia tehtäessä rataverkon haltija 
toimii yhteistyössä maakunnan liittojen, kun-
tien, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus-
ten sekä muiden viranomaisten kanssa. 
Suunnittelun on perustuttava rautatien kehit-
tämisen tarpeisiin, valtakunnallisiin aluei-
denkäyttötavoitteisiin, valtakunnalliseen lii-
kennejärjestelmäsuunnitelmaan, alueelliseen 
liikennejärjestelmäsuunnitteluun sekä muu-
hun alueiden käytön suunnitteluun.   

9 §  

Tutkimusoikeus 

Kun rataverkon haltija on päättänyt aloittaa 
yleis- tai ratasuunnitelman laatimisen, sillä 
on oikeus tehdä tutkimustöitä suunnittelualu-
eeseen kuuluvalla kiinteistöllä. Tässä tarkoi-
tuksessa saadaan tässä pykälässä tarkoitetulla 
kiinteistöllä suorittaa mittaus, maastoon mer-
kitseminen, kartoitus tai maaperän tutkimus 
taikka muu valmistava toimenpide. Tutki-
mustyössä ei toisen oikeuteen saa puuttua 
enempää kuin tutkimuksen tuloksen saavut-
tamiseksi on välttämätöntä eikä omistajalle 
tai oikeudenhaltijalle saa aiheuttaa tarpeeton-
ta häiriötä. 

Suunnitelman laatimisesta sekä siihen liit-
tyvien tutkimusten aloittamisesta on ilmoitet-
tava kunnalle ja maakunnalle sekä kuulutta-
malla asiasta niin kuin maakunnan ilmoituk-
sen maakuntalain ( / ) mukaan järjestetään tai 
muulla sopivaksi katsottavalla tavalla 22 §:n 
1 momentissa mainituille henkilöille ja näillä 
on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja 
lausua mielipiteensä asiasta. 

9 § 

Tutkimusoikeus 

(Pykälä poistettaisiin) 
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12 § 

Yleissuunnitelman sisältö 

Yleissuunnitelmassa on esitettävä selvitys 
rautatien rakentamisen tai rataverkon kehit-
tämisen tarpeellisuudesta sekä tutkituista 
vaihtoehdoista, radan liikenteelliset ja tekni-
set perusratkaisut, rautatiealueen likimääräi-
nen sijainti sekä rautatiealueen ja rautatielii-
kenteen arvioidut vaikutukset, kuten vaiku-
tukset tie- ja liikenneoloihin, liikenneturvalli-
suuteen, maankäyttöön, kiinteistörakentee-
seen ja ympäristöön sekä ihmisten tervey-
teen, elinoloihin ja viihtyvyyteen. Suunni-
telmassa on lisäksi esitettävä mahdollisuudet 
haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai vä-
hentämiseksi sekä alustava kustannusarvio. 

Yleissuunnitelmassa on esitettävä selvitys 
siitä, miten siinä on otettu huomioon liiken-
nejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 
mukaisten valtakunnallisen liikennejärjes-
telmäsuunnitelman ja maakunnallisen liiken-
nejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet.  Väy-
läviraston valmistelemaan ratasuunnitelmaan 
on sisällytettävä myös 8 a §:ssä tarkoitettu 
hankearviointi. 

12 § 

Yleissuunnitelman sisältö 

Yleissuunnitelmassa on esitettävä selvitys 
rautatien rakentamisen tai rataverkon kehit-
tämisen tarpeellisuudesta sekä tutkituista 
vaihtoehdoista, radan liikenteelliset ja tekni-
set perusratkaisut, rautatiealueen likimääräi-
nen sijainti sekä rautatiealueen ja rautatielii-
kenteen arvioidut vaikutukset, kuten vaiku-
tukset tie- ja liikenneoloihin, liikenneturvalli-
suuteen, maankäyttöön, kiinteistörakentee-
seen ja ympäristöön sekä ihmisten tervey-
teen, elinoloihin ja viihtyvyyteen. Suunni-
telmassa on lisäksi esitettävä mahdollisuudet 
haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai vä-
hentämiseksi sekä alustava kustannusarvio. 

Yleissuunnitelmassa on esitettävä selvitys 
siitä, miten siinä on otettu huomioon liiken-
nejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 
mukaisten valtakunnallisen liikennejärjes-
telmäsuunnitelman ja alueellisen liikennejär-
jestelmäsuunnittelun tavoitteet.  Väyläviras-
ton valmistelemaan ratasuunnitelmaan on si-
sällytettävä myös 8 a §:ssä tarkoitettu han-
kearviointi. 

15 §  

Ratasuunnitelman sisältö 

Rautatien rakentamista koskevassa rata-
suunnitelmassa on osoitettava rautatie ja sen 
sijainti, käyttö eri tarkoituksiin, korkeusase-
ma, poikkileikkaus ja kuivatus niin, että vai-
kutukset voidaan riittävästi arvioida ja rauta-
tie voidaan merkitä maastoon. Ratasuunni-
telmassa osoitetaan suunnitellut eritasoris-
teykset, tasoristeykset ja kulkuyhteydet. 
Suunnitelmaan on liitettävä arvio rautatien 
vaikutuksista sekä esitettävä ne toimenpiteet, 
jotka ovat tarpeen radan rakentamisen tai 
rautatieliikenteen haitallisten vaikutusten 
poistamiseksi tai vähentämiseksi. 

Suunnitelmassa on otettava mahdollisuuk-
sien mukaan huomioon maanomistusolot. 
Suunnitelmasta tulee käydä ilmi radan 37 §:n 
1 momentissa tarkoitetut suoja-alueet ja 38 
§:n 1 momentissa tarkoitetut tasoristeysten 
näkemäalueet sekä se, varataanko aluetta ra-
dan myöhempää leventämistä varten. Suunni-
telmaan on liitettävä arvio rautatien rakenta-

15 §  

Ratasuunnitelman sisältö 

Rautatien rakentamista koskevassa rata-
suunnitelmassa on osoitettava rautatie ja sen 
sijainti, käyttö eri tarkoituksiin, korkeusase-
ma, poikkileikkaus ja kuivatus niin, että vai-
kutukset voidaan riittävästi arvioida ja rauta-
tie voidaan merkitä maastoon. Ratasuunni-
telmassa osoitetaan suunnitellut eritasoris-
teykset, tasoristeykset ja kulkuyhteydet. 
Suunnitelmaan on liitettävä arvio rautatien 
vaikutuksista sekä esitettävä ne toimenpiteet, 
jotka ovat tarpeen radan rakentamisen tai 
rautatieliikenteen haitallisten vaikutusten 
poistamiseksi tai vähentämiseksi. 

Suunnitelmassa on otettava mahdollisuuk-
sien mukaan huomioon maanomistusolot. 
Suunnitelmasta tulee käydä ilmi radan 37 §:n 
1 momentissa tarkoitetut suoja-alueet ja 38 
§:n 1 momentissa tarkoitetut tasoristeysten 
näkemäalueet sekä se, varataanko aluetta ra-
dan myöhempää leventämistä varten. Suunni-
telmaan on liitettävä arvio rautatien rakenta-
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misen kustannuksista. 
Jos rautatie rakennetaan uuteen paikkaan ja 

vanha rautatie jää vanhan suunnan osalta 
edelleen radaksi taikka käytettäväksi muihin 
radanpitotarkoituksiin, on siitä määrättävä ra-
tasuunnitelmassa. 

Ratasuunnitelmassa on esitettävä selvitys 
siitä, miten siinä on otettu huomioon liiken-
nejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 
mukaisten valtakunnallisen liikennejärjestel-
mäsuunnitelman ja maakunnallisen liikenne-
järjestelmäsuunnitelman tavoitteet. Selvitys 
ei kuitenkaan ole tarpeen, jos ratasuunnitel-
ma perustuu lainvoimaiseen yleissuunnitel-
maan, jossa valtakunnallisen liikennejärjes-
telmäsuunnitelman ja maakunnallisen liiken-
nejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden 
huomioon ottamista koskeva selvitys on riit-
tävällä tavalla tehty.  Väyläviraston valmiste-
lemaan ratasuunnitelmaan on sisällytettävä 
myös 8 a §:ssä tarkoitettu hankearviointi. 

misen kustannuksista. 
Jos rautatie rakennetaan uuteen paikkaan ja 

vanha rautatie jää vanhan suunnan osalta 
edelleen radaksi taikka käytettäväksi muihin 
radanpitotarkoituksiin, on siitä määrättävä ra-
tasuunnitelmassa. 

Ratasuunnitelmassa on esitettävä selvitys 
siitä, miten siinä on otettu huomioon liiken-
nejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 
mukaisen valtakunnallisen liikennejärjestel-
mäsuunnitelman ja alueellisen liikennejärjes-
telmäsuunnittelun tavoitteet. Selvitys ei kui-
tenkaan ole tarpeen, jos ratasuunnitelma pe-
rustuu lainvoimaiseen yleissuunnitelmaan, 
jossa valtakunnallisen liikennejärjestelmä-
suunnitelman ja alueellisen liikennejärjes-
telmäsuunnittelun tavoitteiden huomioon ot-
tamista koskeva selvitys on riittävällä tavalla 
tehty.  Väyläviraston valmistelemaan rata-
suunnitelmaan on sisällytettävä myös 8 a 
§:ssä tarkoitettu hankearviointi. 

18 § 

Tasoristeysten poistaminen 

Tie- ja rautatieliikenteen turvallisuuden pa-
rantamiseksi tai rautatieliikenteen tehosta-
miseksi voidaan ratasuunnitelmassa osoittaa 
tasoristeys poistettavaksi tai tasoristeyksiä 
järjesteltäviksi sekä osoittaa tasoristeykselle 
käyttörajoituksia tai tasoristeysten turvalli-
suuteen liittyviä järjestelmiä ja laitteita. Jos 
ratasuunnitelmassa osoitetaan tasoristeys 
poistettavaksi, on uuden kulkuyhteyden jär-
jestäminen osoitettava ratasuunnitelmassa. 
Rataverkon haltija tekee tarvittavan uuden 
tien ja tasoristeyksen tai hankkii oikeuden 
ennestään olevaan tiehen. 

Rataverkon haltija voi poistaa ratasuunni-
telmassa poistettavaksi osoitetun yksityisen 
tien tasoristeyksen, kun hyväksytty ja suunni-
telman mukainen korvaava kulkuyhteys on 
järjestetty. 

Rataverkon haltija poistaa asemakaavan 
vastaisen tasoristeyksen, kun hyväksytty kor-
vaava kulkuyhteys on rakennettu ja kadunpi-
topäätös tehty. Jos kyseistä tasoristeystä käy-
tetään yleisesti liikenteeseen, tulee rataver-
kon haltijan ilmoittaa tasoristeyksen poista-
misesta etukäteen kuuluttamalla. 

Jos yksityisen tien tasoristeyksen käytöstä 
aiheutuu välitöntä vaaraa tie- tai rautatielii-

18 § 

Tasoristeysten poistaminen 

Tie- ja rautatieliikenteen turvallisuuden pa-
rantamiseksi tai rautatieliikenteen tehosta-
miseksi voidaan ratasuunnitelmassa osoittaa 
tasoristeys poistettavaksi tai tasoristeyksiä 
järjesteltäviksi sekä osoittaa tasoristeykselle 
käyttörajoituksia tai tasoristeysten turvalli-
suuteen liittyviä järjestelmiä ja laitteita. Jos 
ratasuunnitelmassa osoitetaan tasoristeys 
poistettavaksi, on uuden kulkuyhteyden jär-
jestäminen osoitettava ratasuunnitelmassa. 
Rataverkon haltija tekee tarvittavan uuden 
tien ja tasoristeyksen tai hankkii oikeuden 
ennestään olevaan tiehen. 

Rataverkon haltija voi poistaa ratasuunni-
telmassa poistettavaksi osoitetun yksityisen 
tien tasoristeyksen, kun hyväksytty ja suunni-
telman mukainen korvaava kulkuyhteys on 
järjestetty. 

Rataverkon haltija poistaa asemakaavan 
vastaisen tasoristeyksen, kun hyväksytty kor-
vaava kulkuyhteys on rakennettu ja kadunpi-
topäätös tehty. Jos kyseistä tasoristeystä käy-
tetään yleisesti liikenteeseen, tulee rataver-
kon haltijan ilmoittaa tasoristeyksen poista-
misesta etukäteen kuuluttamalla. 

Jos yksityisen tien tasoristeyksen käytöstä 
aiheutuu välitöntä vaaraa tie- tai rautatielii-
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kenteen turvallisuudelle, Väylävirasto voi 
päätöksellään määrätä tienpitäjän tekemään 
tasoristeykseen tai sille johtavalle tienosalle 
vaaran välttämiseksi tarpeelliset muutokset 
taikka määrätä tasoristeys suljettavaksi, pois-
tettavaksi tai siirrettäväksi taikka määrätä ra-
joituksia tasoristeyksen ajoneuvoliikenteelle. 
Väyläviraston tulee ilmoittaa tässä momen-
tissa tarkoitetusta muutoksesta hyvissä ajoin 
etukäteen tienpitäjälle. Jos tämä laiminlyö 
päätöksessä määrätyt velvoitteensa, Väylävi-
rasto voi suorittaa tai teettää tarvittavat toi-
menpiteet tienpitäjän kustannuksella sekä tie-
liikennelain ( / ) 71 §:n 1 momentissa sääde-
tyn estämättä asettaa tielle tasoristeyksen lii-
kennettä rajoittavan liikenteen ohjauslaitteen. 
Tasoristeyksen muutoksesta, siirtämisestä tai 
poistamisesta johtuvat tarpeelliset korvaavat 
kulkuyhteydet järjestetään ja niitä koskevat 
korvausasiat käsitellään yksityistietoimituk-
sessa, jota Väyläviraston on haettava päätök-
sen annettuaan. 

kenteen turvallisuudelle, Väylävirasto voi 
päätöksellään määrätä tienpitäjän tekemään 
tasoristeykseen tai sille johtavalle tienosalle 
vaaran välttämiseksi tarpeelliset muutokset 
taikka määrätä tasoristeys suljettavaksi, pois-
tettavaksi tai siirrettäväksi taikka määrätä ra-
joituksia tasoristeyksen ajoneuvoliikenteelle. 
Väyläviraston tulee ilmoittaa tässä momen-
tissa tarkoitetusta muutoksesta hyvissä ajoin 
etukäteen tienpitäjälle. Jos tämä laiminlyö 
päätöksessä määrätyt velvoitteensa, Väylävi-
rasto voi suorittaa tai teettää tarvittavat toi-
menpiteet tienpitäjän kustannuksella sekä tie-
liikennelain (267/1981) 51 §:n 2 momentissa 
säädetyn estämättä asettaa tielle tasoristeyk-
sen liikennettä rajoittavan liikenteen ohjaus-
laitteen. Tasoristeyksen muutoksesta, siirtä-
misestä tai poistamisesta johtuvat tarpeelliset 
korvaavat kulkuyhteydet järjestetään ja niitä 
koskevat korvausasiat käsitellään yksityistie-
toimituksessa, jota Väyläviraston on haettava 
päätöksen annettuaan. 

22 § 

Vuorovaikutus 

Yleis- ja ratasuunnitelmaa laadittaessa ra-
taverkon haltijan on varattava kunnalle, kiin-
teistön omistajille ja muille asianosaisille se-
kä niille, joiden asumiseen, työntekoon tai 
muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, 
mahdollisuus osallistua suunnitelman valmis-
teluun, arvioida suunnitelman vaikutuksia ja 
lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteen-
sä asiassa. 

Ennen suunnitelman hyväksymistä 1 mo-
mentissa tarkoitetuille tahoille on varattava 
tilaisuus muistutuksen tekemiseen suunni-
telmasta. Tässä tarkoituksessa maakunnan tu-
lee pitää yleis- ja ratasuunnitelma yleisesti 
nähtävänä 30 päivän ajan. Muistutukset 
suunnitelmaa vastaan on toimitettava maa-
kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymis-
tä. Maakunnan on varattava niille kunnille, 
joiden alueelle suunnitelma sijoittuu, mah-
dollisuus lausua muistutuksista. Maakunnan 
tulee toimittaa lausuntonsa nähtävillä olleesta 
suunnitelmasta ja sitä vastaan tehdyistä muis-
tutuksista sekä jätetyt muistutuskirjelmät ra-
taverkon haltijalle. Suunnitelman nähtäväksi 
asettamisesta sekä muistutusten tekemista-
vasta ja -ajasta on maakunnan kuulutettava 

22 § 

Vuorovaikutus 

Yleis- ja ratasuunnitelmaa laadittaessa ra-
taverkon haltijan on varattava kunnalle, kiin-
teistön omistajille ja muille asianosaisille se-
kä niille, joiden asumiseen, työntekoon tai 
muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, 
mahdollisuus osallistua suunnitelman valmis-
teluun, arvioida suunnitelman vaikutuksia ja 
lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteen-
sä asiassa. 

Ennen suunnitelman hyväksymistä 1 mo-
mentissa tarkoitetuille tahoille on varattava 
tilaisuus muistutuksen tekemiseen suunni-
telmasta. Tässä tarkoituksessa kunnan tulee 
pitää yleis- ja ratasuunnitelma yleisesti näh-
tävänä 30 päivän ajan. Muistutukset suunni-
telmaa vastaan on toimitettava kunnalle en-
nen nähtävänäoloajan päättymistä. Kunnan 
tulee toimittaa lausuntonsa nähtävillä olleesta 
suunnitelmasta ja sitä vastaan tehdyistä muis-
tutuksista sekä jätetyt muistutuskirjelmät ra-
taverkon haltijalle. Suunnitelman nähtäväksi 
asettamisesta sekä muistutusten tekemista-
vasta ja -ajasta on kunnan kuulutettava niin 
kuin kunnalliset ilmoitukset asianomaisessa 
kunnassa julkaistaan. Ilmoitus on aina jul-
kaistava vähintään yhdessä vaikutusalueella 
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niin kuin maakunnan ilmoitukset maakunta-
lain mukaan julkaistaan. Ilmoitus on aina 
julkaistava vähintään yhdessä vaikutusalueel-
la yleisesti leviävässä sanomalehdessä. rata-
verkon haltijan on lähetettävä kirjallinen il-
moitus suunnitelman nähtäväksi asettamises-
ta sellaisille suunnitelman vaikutusalueen 
kiinteistön omistajille ja haltijoille, joiden 
asuinpaikka on toisessa kunnassa ja jotka on 
asiakirjoissa mainittu tai muuten tunnettu. 

Rataverkon haltija on ilmoitettava perustel-
tu kannanottonsa suunnitelmaa vastaan teh-
dyistä muistutuksista. Rataverkon haltijan on 
ilmoitettava kannanottonsa alueen kunnille 
sekä niille muistutuksentekijöille, jotka ovat 
sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoit-
taneet osoitteensa. Rataverkon haltijan perus-
teltu kannanotto ilmoitetaan suunnitelmaa 
koskevassa hyväksymispäätöksessä. 

Rataverkon haltijan on pyydettävä yleis- ja 
ratasuunnitelmasta lausunto Valtion lupa- ja 
valvontavirastolta sekä niiltä maakunnilta ja 
kunnilta, joiden alueelle suunnitelma sijoittuu 
ja joiden alueella suunnitelman vaikutukset 
muutoin ilmenevät. Rataverkon haltijan on 
pyydettävä muulta viranomaiselta lausunto, 
jos se on päätösharkinnassa tarpeen. Rata-
verkon haltijan on esitettävä perusteltu kan-
nanottonsa suunnitelmasta annettuihin lau-
suntoihin. 

Jos yleisesti nähtävillä ollutta ratasuunni-
telmaa on tarpeen muuttaa ja muutoksen vai-
kutukset arvioidaan vähäisiksi, voidaan nou-
dattaa yksinkertaisempaa menettelyä kuin 2–
4 momentissa säädetään. 

Tarkemmat säännökset vuorovaikutusme-
nettelystä annetaan valtioneuvoston asetuk-
sella. 

yleisesti leviävässä sanomalehdessä. rata-
verkon haltijan on lähetettävä kirjallinen il-
moitus suunnitelman nähtäväksi asettamises-
ta sellaisille suunnitelman vaikutusalueen 
kiinteistön omistajille ja haltijoille, joiden 
asuinpaikka on toisessa kunnassa ja jotka on 
asiakirjoissa mainittu tai muuten tunnettu. 

Rataverkon haltija on ilmoitettava perustel-
tu kannanottonsa suunnitelmaa vastaan teh-
dyistä muistutuksista. Rataverkon haltijan on 
ilmoitettava kannanottonsa alueen kunnille 
sekä niille muistutuksentekijöille, jotka ovat 
sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoit-
taneet osoitteensa. Rataverkon haltijan perus-
teltu kannanotto ilmoitetaan suunnitelmaa 
koskevassa hyväksymispäätöksessä. 

 
 
 
Rataverkon haltijan on pyydettävä yleis- ja 

ratasuunnitelmasta lausunto niiltä elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksilta, maakun-
nan liitoilta ja kunnilta, joiden alueelle suun-
nitelma sijoittuu ja joiden alueella suunnitel-
man vaikutukset muutoin ilmenevät. Rata-
verkon haltijan on pyydettävä muulta viran-
omaiselta lausunto, jos se on päätösharkin-
nassa tarpeen. Rataverkon haltijan on esitet-
tävä perusteltu kannanottonsa suunnitelmasta 
annettuihin lausuntoihin. 

Jos yleisesti nähtävillä ollutta ratasuunni-
telmaa on tarpeen muuttaa ja muutoksen vai-
kutukset arvioidaan vähäisiksi, voidaan nou-
dattaa yksinkertaisempaa menettelyä kuin 2–
4 momentissa säädetään. 

Tarkemmat säännökset vuorovaikutusme-
nettelystä annetaan valtioneuvoston asetuk-
sella. 

  
  

(Uusi pykälä) 25 a §  

Tasoristeyksiä koskevat ratasuunnitelmat  

Väyläviraston lisäksi elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus voi laatia 20 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetun tasoristeyksiä koskevan rata-
suunnitelman ja siihen sovelletaan tällöin, 
mitä tässä luvussa säädetään rataverkon halti-
jasta 

28 §  28 § 
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Suunnitelmien hyväksyminen 

Liikenne- ja viestintäministeriö hyväksyy 
rautatien lakkauttamista koskevat ratasuunni-
telmat, jotka koskevat rautatien lakkauttamis-
ta muulloin kuin rautatien rakentamisen yh-
teydessä. Muut ratasuunnitelmat ja yleis-
suunnitelmat hyväksyy Liikenne- ja viestin-
tävirasto. Liikenne- ja viestintävirasto voi 
erityisistä syistä siirtää suunnitelman liiken-
ne- ja viestintäministeriön hyväksyttäväksi. 

Suunnitelmien hyväksyminen 

(Pykälä poistettaisiin) 

(Uusi pykälä) 43 a §   

Puhevallasta ratatoimituksessa 

Mitä tässä luvussa säädetään rataverkon 
haltijasta ratatoimituksen tai yksityistietoimi-
tuksen hakijana ja puhevallan käyttäjänä rata-
toimituksessa, koskee myös toimivaltaista 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta ra-
taverkkoa koskevissa asioissa.   

69 § 

Korvausten maksaminen ja korko 

Rataverkon haltijan suoritettavaksi määrä-
tyt ennakko- ja lopulliset korvaukset niille 
maksettavine kuuden prosentin vuotuisine 
korkoineen tulee suorittaa kolmen kuukauden 
kuluessa niiden määräämisestä. Korvauksen 
maksamisen viivästyessä sille maksetaan 
vuotuista viivästyskorkoa korkolain 
(633/1982) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
korkokannan mukaan. 

Tilusjärjestelyssä alueen saaja on velvolli-
nen maksamaan saamastaan alueesta kor-
vauksen rataverkon haltijalle siltä osin kuin 
korvausta ei voida vähentää rataverkon halti-
jan maksettaviksi määrätyistä suorituksista, 
ja alueen luovuttaja saa rataverkon haltijalta 
korvauksen luovuttamastaan alueesta. Tässä 
momentissa tarkoitettuihin korvauksiin so-
velletaan, mitä 1 momentissa koron laskemi-
sesta ja korvausten maksamisesta säädetään. 

Edellä 1 momentin mukainen kuuden pro-
sentin vuotuinen korko lasketaan alkavaksi 
46 §:ssä tarkoitetusta haltuunotosta lukien, 
jollei 46 §:n 3 momentin mukaisen haltuun-
oton osalta ole toisin sovittu, sekä 65 §:ssä 
mainituissa tapauksissa kyseisen ratatoimi-
tuksen loppukokouksen ajankohdasta lukien. 

69 § 

Korvausten maksaminen ja korko 

(Pykälä poistettaisiin) 



   
  

 

 242  

 

 

 

Tilusjärjestelyn johdosta määrätylle korvauk-
selle korko lasketaan toimituksessa määrätys-
tä alueiden haltuunottoajankohdasta lukien. 

Ratatoimituksessa ja 43 §:n 3 momentin 
mukaisessa yksityistietoimituksessa rataver-
kon haltijan maksettavaksi määrätyt kor-
vaukset sekä edellä 2 momentissa tarkoitetut 
tilusjärjestelykorvaukset alueen luovuttajalle 
suorittaa rataverkon haltija. 

79 §  

Rautatien lakkauttaminen muussa yhteydessä 

Liikenne- ja viestintäministeriö voi lak-
kauttaa rautatien Väyläviraston valmistele-
man ratasuunnitelman perusteella, jos: 

1) rautatietä ei enää käytetä rautatieliiken-
teen harjoittamiseen, radanpitoon liittyvään 
liikennöintiin eikä muihin liikenteen tarpei-
siin; 

2) rautatielle ei ole odotettavissa 1 kohdas-
sa mainittua käyttöä; 

3) rautatiellä ei ole käyttöä yksityisraiteena; 
ja 

4) alueen saavutettavuus sekä kuljetustar-
peet on turvattu muulla tavoin. 

Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö voi 
lakkauttaa rautatien Väyläviraston valmiste-
leman ratasuunnitelman perusteella, jos rau-
tatien liikenne on vähäistä eikä rautatietä ole 
taloudellisesti kannattavaa pitää valtion va-
roilla turvallisesti liikennöitävässä, 29 tai 30 
§:ssä tarkoitetussa kunnossa ja jos alueen 
saavutettavuus sekä kuljetustarpeet on turvat-
tu muulla tavoin. 

Liikenne- ja viestintäministeriön tulee en-
nen tässä pykälässä tarkoitetun päätöksen te-
kemistä kuulla tarvittaessa asianomaisia mi-
nisteriöitä, maakuntia ja kuntia. 

79 §  

Rautatien lakkauttaminen muussa yhteydessä 

(Pykälä poistettaisiin) 

91 §  

Päätösten ilmoittaminen muistutuksen teh-
neille ja viranomaisille 

Rataverkon haltijan on lähetettävä ilmoitus 
yleis- ja ratasuunnitelman hyväksymispää-
töksestä ilmoitus niille suunnitelman johdos-
ta muistutuksen tehneille, joiden osoite on 
tiedossa, samanaikaisesti, kun päätös anne-
taan 90 §:n mukaisesti yleisesti tiedoksi. 

Rataverkon haltijan on lähetettävä yleis- ja 
ratasuunnitelman hyväksymispäätöksestä il-

91 §  

Päätösten ilmoittaminen muistutuksen teh-
neille ja viranomaisille 

(Pykälä poistettaisiin) 
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moitus maakunnalle, kunnalle sekä tarvitta-
essa muullekin viranomaiselle. Ilmoitukseen 
on tarvittaessa liitettävä jäljennös suunnitel-
masta. 

92 § 

Muutoksenhaku 

Tämän lain nojalla tehtyyn päätökseen saa 
hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen siten kuin oikeudenkäynnistä hal-
lintoasioissa annetussa laissa ( / ) säädetään. 
Väyläviraston päätöksestä 18 §:n 4 momen-
tissa ja 2 a luvussa tarkoitetuissa tapauksissa 
valitetaan siihen hallinto-oikeuteen, jonka 
tuomiopiirissä päätöksessä tarkoitettu tasoris-
teys sijaitsee, sekä 40 ja 41 §:ssä tarkoitetuis-
sa tapauksissa siihen hallinto-oikeuteen, jon-
ka tuomiopiirissä päätöksessä tarkoitettu 
kiinteistö sijaitsee. 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla vain, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan. 

Rataverkon haltijalla on oikeus hakea valit-
tamalla muutosta yleis- ja ratasuunnitelman 
hyväksymispäätökseen. Maakunnalla, Valti-
on lupa- ja valvontavirastolla ja kunnalla on 
oikeus hakea valittamalla muutosta sellaiseen 
yleis- ja ratasuunnitelman hyväksymispää-
tökseen, jonka vaikutukset ulottuvat maa-
kunnan tai kunnan alueelle tai viranomaisen 
toimialueelle. 

Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella 
yhteisöllä tai säätiöllä on oikeus toimi-
alaansa kuuluvissa asioissa hakea valittamal-
la muutosta sellaiseen yleis- ja ratasuunni-
telman hyväksymispäätökseen, jonka vaiku-
tukset ulottuvat yhteisön tai säätiön toiminta-
alueelle. 

Yhteiskunnallisesti merkittäväksi katsotta-
vaa yleis- ja ratasuunnitelman hyväksymis-
päätöstä koskeva valitus on käsiteltävä kii-
reellisenä. 

Muutoksenhausta ratatoimituksessa tehtyyn 
päätökseen säädetään 77 §:ssä. 

92 § 

Muutoksenhaku 

(Pykälä poistettaisiin) 

100 §  

Virastouudistuksen ja maakuntauudistuksen 
siirtymäsäännökset 

Yleis- ja ratasuunnitelmat, jotka on hyväk-
sytty tai joiden laatiminen on aloitettu ennen 

100 §  

Virastouudistuksen siirtymäsäännökset 

 
Yleis- ja ratasuunnitelmat, jotka on hyväk-

sytty tai joiden laatiminen on aloitettu ennen 
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tämän lain voimaantuloa, käsitellään ja rat-
kaistaan tämän lain mukaisesti. 

Ennen tämän lain voimaantuloa perustettu 
oikeus pitää rautatiealueelle sijoitettuja ra-
kenteita, rakennelmia ja laitteita pysyy voi-
massa myönnetyn luvan tai sopimuksen mu-
kaisesti tämän lain voimaantullessa.  

Väyläviraston lisäksi elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus voi laatia 20 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetun tasoristeyksiä koskevan 
ratasuunnitelman ja siihen sovelletaan täl-
löin, mitä 2 luvussa säädetään rataverkon 
haltijasta. Tämä toimivalta päättyy 31 päivä-
nä joulukuuta 2019.  

Toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus voi käyttää lain 43 a §:ssä tar-
koitettua puhevaltaa valtion rataverkkoa 
koskevissa asioissa 31 päivään joulukuuta 
2019.  

Rataverkolla lain 89 a §:ssä tarkoitettuihin 
rautatieliikenteen palvelualueilla tapahtunei-
siin esine- ja varallisuusvahinkoihin liittyvät 
korvausvaatimukset käsittelee ja ratkaisee 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 31 
päivään joulukuuta 2019 saakka.  

Sopimuksiin, jotka Liikennevirasto ja elin-
keino-, liikenne-, ja ympäristökeskus tai Väy-
lävirasto ja elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskus on tehnyt ulkopuolisen palveluntar-
joajan kanssa ennen ratalain 5, 8, 12 ja 15 
§:n voimaan tuloa, sovelletaan mainittujen 
säännösten voimaan tullessa voimassa olleita 
säännöksiä. 

tämän lain voimaantuloa, käsitellään ja rat-
kaistaan tämän lain mukaisesti. 

Ennen tämän lain voimaantuloa perustettu 
oikeus pitää rautatiealueelle sijoitettuja ra-
kenteita, rakennelmia ja laitteita pysyy voi-
massa myönnetyn luvan tai sopimuksen mu-
kaisesti tämän lain voimaantullessa.  

(3–6 mom. poist.) 
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70. 

Laki 

Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan ja siihen liittyvän alueen vuokraamisesta Suo-
men tasavallalle sekä Saimaan kanavan kautta tapahtuvasta alusliikenteestä Venäjän kanssa 
tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja so-

pimuksen soveltamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

 
 
HE 61/2018 vp 
 

Ehdotus 
 

3 § 
Saimaan kanavan vuokrasopimuksen 18 ar-

tiklan 2 kappaleen mukaisena erityisenä toi-
mielimenä toimii Saimaan kanavan komissio. 
Liikenne- ja viestintäministeriö nimittää ko-
mission viideksi vuodeksi kerrallaan. Komis-
sion puheenjohtajana toimii kanavavaltuutet-
tu ja jäseninä liikenne- ja viestintäministeri-
ön, ulkoministeriön, Rajavartiolaitoksen, 
Tullin, Etelä-Karjalan maakunnan ja Väylä-
viraston edustajia. 

Komission tehtävänä on sovittaa yhteen vi-
ranomaisten kannat Saimaan kanavan vuok-
rasopimuksen täytäntöönpanoa ja alusliiken-
teen kehittämistä koskevissa kysymyksissä 
sekä toimia lupaviranomaisena. 
 
 

3 § 
Saimaan kanavan vuokrasopimuksen 18 ar-

tiklan 2 kappaleen mukaisena erityisenä toi-
mielimenä toimii Saimaan kanavan komissio. 
Liikenne- ja viestintäministeriö nimittää ko-
mission viideksi vuodeksi kerrallaan. Komis-
sion puheenjohtajana toimii kanavavaltuutet-
tu ja jäseninä liikenne- ja viestintäministeri-
ön, ulkoministeriön, Rajavartiolaitoksen, 
Tullin ja Väyläviraston edustajia. 

 
Komission tehtävänä on sovittaa yhteen vi-

ranomaisten kannat Saimaan kanavan vuok-
rasopimuksen täytäntöönpanoa ja alusliiken-
teen kehittämistä koskevissa kysymyksissä 
sekä toimia lupaviranomaisena. 
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73. 

Laki 

sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta 

 
HE 61/2018 vp 
 

Ehdotus 
 

36 § 

Ohjelmistotoimiluvan myöntäminen analogi-
seen radiotoimintaan 

Liikenne- ja viestintäviraston on myönnet-
tävä 34 §:ssä tarkoitettu ohjelmistotoimilupa 
sitä hakeneelle, jos:   

1) hakija on maksanut 285 §:ssä säädetyn 
hakemusmaksun; 

2) hakija on vakavarainen ja sillä on ilmei-
nen kyky säännölliseen ohjelmistotoimiluvan 
mukaiseen toimintaan; 

3) hakijan ei perustellusta syystä epäillä 
rikkovan lakia, arpajaislain 62 §:n 2 momen-
tin 1 kohtaa arpajaisten toimeenpanoa kos-
kevasta kiellosta tai kuvaohjelmalain 6 §:ää 
kuvaohjelman ikärajan noudattamisesta taik-
ka syyllistyvän rikoslain 11 luvun 10 §:ssä 
tarkoitettuun kiihottamiseen kansanryhmää 
vastaan tai 10 a §:ssä tarkoitettuun törkeään 
kiihottamiseen kansanryhmää vastaan; 

4) ohjelmistotoimiluvan myöntäminen ei 
estä taajuuksien tehokasta käyttöä.  

Liikenne- ja viestintäviraston on tarvittaes-
sa päätöstä valmistellessaan kuultava liiken-
ne- ja viestintäministeriötä ja toimittava yh-
teistyössä sen kanssa. 

Jos kaikille 1 momentissa säädetyt edelly-
tykset täyttäville hakijoille ei ole osoitettavis-
sa riittävästi taajuuksia taikka ohjelmistotoi-
miluvan myöntämisellä voi olla huomattavia 
vaikutuksia viestintämarkkinoiden yleiseen 
kehitykseen, valtioneuvosto myöntää toimi-
luvan. Liikenne- ja viestintäviraston on jul-
kaistava tieto ja samalla ilmoitettava hakijalle 
asian siirtämisestä toimivaltaiselle viran-
omaiselle. Toimiluvan hakija voi kahden vii-
kon kuluessa siirrosta toimittaa suunnitellulla 
ohjelmasisällöllä täydennetyn hakemuksen 
valtioneuvostolle. 

36 § 

Ohjelmistotoimiluvan myöntäminen analogi-
seen radiotoimintaan 

Liikenne- ja viestintäviraston on myönnet-
tävä 34 §:ssä tarkoitettu ohjelmistotoimilupa 
sitä hakeneelle, jos:   

1) hakija on maksanut 285 §:ssä säädetyn 
hakemusmaksun; 

2) hakija on vakavarainen ja sillä on ilmei-
nen kyky säännölliseen ohjelmistotoimiluvan 
mukaiseen toimintaan; 

3) ei ole ilmeistä syytä epäillä, että hakija 
rikkoo tätä lakia tai syyllistyy rikoslain 11 
luvun 10 §:ssä tarkoitettuun kiihottamiseen 
kansanryhmää vastaan taikka 10 a §:ssä tar-
koitettuun törkeään kiihottamiseen kansan-
ryhmää vastaan;  

 
 
 
4) ohjelmistotoimiluvan myöntäminen ei 

estä taajuuksien tehokasta käyttöä.  
Liikenne- ja viestintäviraston on tarvittaes-

sa päätöstä valmistellessaan kuultava liiken-
ne- ja viestintäministeriötä ja toimittava yh-
teistyössä sen kanssa. 

Jos kaikille 1 momentissa säädetyt edelly-
tykset täyttäville hakijoille ei ole osoitettavis-
sa riittävästi taajuuksia taikka ohjelmistotoi-
miluvan myöntämisellä voi olla huomattavia 
vaikutuksia viestintämarkkinoiden yleiseen 
kehitykseen, valtioneuvosto myöntää toimi-
luvan. Liikenne- ja viestintäviraston on jul-
kaistava tieto ja samalla ilmoitettava hakijalle 
asian siirtämisestä toimivaltaiselle viran-
omaiselle. Toimiluvan hakija voi kahden vii-
kon kuluessa siirrosta toimittaa suunnitellulla 
ohjelmasisällöllä täydennetyn hakemuksen 
valtioneuvostolle. 



   
  

 

 247  

 

 

 

Valtioneuvoston tulee ratkaista asia 25 §:n 
4 momentissa säädetyssä määräajassa. 

Valtioneuvoston tulee toimilupa-alueella 
harjoitettava radiotoiminta kokonaisuudes-
saan huomioon ottaen pyrkiä sananvapauden 
edistämiseen sekä turvaamaan ohjelmistotar-
jonnan monipuolisuus ja yleisön erityisryh-
mien tarpeet tavalla, joka parhaiten edistää 1 
§:ssä säädettyjä tavoitteita. 

Valtioneuvoston tulee ratkaista asia 25 §:n 
4 momentissa säädetyssä määräajassa. 

Valtioneuvoston tulee toimilupa-alueella 
harjoitettava radiotoiminta kokonaisuudes-
saan huomioon ottaen pyrkiä sananvapauden 
edistämiseen sekä turvaamaan ohjelmistotar-
jonnan monipuolisuus ja yleisön erityisryh-
mien tarpeet tavalla, joka parhaiten edistää 1 
§:ssä säädettyjä tavoitteita. 

318 § 

Tietojen luovuttaminen viranomaisesta 

Liikenne- ja viestintäministeriöllä, Liiken-
ne- ja viestintävirastolla, tietosuojavaltuute-
tulla, Kilpailu- ja kuluttajavirastolla sekä 
markkinavalvonta- ja tuoteturvallisuusviran-
omaisilla on salassapitosäännösten tai mui-
den tietojen luovuttamista koskevien rajoitus-
ten estämättä oikeus luovuttaa laissa säädet-
tyjen tehtäviensä hoitamisen yhteydessä 
saamansa tai laatimansa asiakirja sekä ilmais-
ta salassa pidettävä tieto toisilleen, jos se on 
näille säädettyjen tehtävien hoitamiseksi vält-
tämätöntä. 

Liikenne- ja viestintävirastolla on salassa-
pitosäännösten ja muiden tietojen luovutta-
mista koskevien rajoitusten estämättä oikeus 
luovuttaa laissa säädettyjen tehtäviensä hoi-
tamisen yhteydessä saamansa tai laatimansa 
asiakirja sekä ilmaista salassa pidettävä tieto 
Energiavirastolle, Finanssivalvonnalle, Valti-
on lupa- ja valvontavirastolle sekä maakun-
nalle, jos se on näille säädettyjen tietoturval-
lisuuteen liittyvien tehtävien hoitamiseksi 
välttämätöntä.  

 
Liikenne- ja viestintäministeriöllä ja Lii-

kenne- ja viestintävirastolla on oikeus luovut-
taa salassa pidettävä asiakirja sekä ilmaista 
salassa pidettävä tieto komissiolle ja toisen 
ETA-valtion valvontaviranomaiselle, jos se 
on viestintämarkkinoiden valvonnan kannalta 
välttämätöntä. 

Tässä pykälässä tarkoitettu luovuttamis- ja 
ilmaisuoikeus ei koske tietoja viesteistä, väli-
tystiedoista, paikkatiedoista tai luottamuksel-
lisen radiolähetyksen sisällöstä ja olemassa-
olosta. 

Liikenne- ja viestintäministeriö tai Liiken-
ne- ja viestintävirasto saa käyttää ulkomaisel-
ta viranomaiselta saatua salassa pidettävää 

318 § 

Tietojen luovuttaminen viranomaisesta 

Liikenne- ja viestintäministeriöllä, Liiken-
ne- ja viestintävirastolla, tietosuojavaltuute-
tulla, Kilpailu- ja kuluttajavirastolla sekä 
markkinavalvonta- ja tuoteturvallisuusviran-
omaisilla on salassapitosäännösten tai mui-
den tietojen luovuttamista koskevien rajoitus-
ten estämättä oikeus luovuttaa laissa säädet-
tyjen tehtäviensä hoitamisen yhteydessä 
saamansa tai laatimansa asiakirja sekä ilmais-
ta salassa pidettävä tieto toisilleen, jos se on 
näille säädettyjen tehtävien hoitamiseksi vält-
tämätöntä. 

Liikenne- ja viestintävirastolla on salassa-
pitosäännösten ja muiden tietojen luovutta-
mista koskevien rajoitusten estämättä oikeus 
luovuttaa laissa säädettyjen tehtäviensä hoi-
tamisen yhteydessä saamansa tai laatimansa 
asiakirja sekä ilmaista salassa pidettävä tieto 
Energiavirastolle, Finanssivalvonnalle, Sosi-
aali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastol-
le sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukselle, jos se on näille säädettyjen tietotur-
vallisuuteen liittyvien tehtävien hoitamiseksi 
välttämätöntä.  

Liikenne- ja viestintäministeriöllä ja Lii-
kenne- ja viestintävirastolla on oikeus luovut-
taa salassa pidettävä asiakirja sekä ilmaista 
salassa pidettävä tieto komissiolle ja toisen 
ETA-valtion valvontaviranomaiselle, jos se 
on viestintämarkkinoiden valvonnan kannalta 
välttämätöntä. 

Tässä pykälässä tarkoitettu luovuttamis- ja 
ilmaisuoikeus ei koske tietoja viesteistä, väli-
tystiedoista, paikkatiedoista tai luottamuksel-
lisen radiolähetyksen sisällöstä ja olemassa-
olosta. 

Liikenne- ja viestintäministeriö tai Liiken-
ne- ja viestintävirasto saa käyttää ulkomaisel-
ta viranomaiselta saatua salassa pidettävää 
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asiakirjaa vain siihen tarkoitukseen, jota var-
ten se on annettu. 

asiakirjaa vain siihen tarkoitukseen, jota var-
ten se on annettu. 

344 § 

Muutoksenhaku hallinto-oikeuteen 

Liikenne- ja viestintäministeriön, tietosuo-
javaltuutetun ja kunnan rakennusvalvontavi-
ranomaisen päätökseen, Liikenne- ja viestin-
täviraston muuhun kuin 342 §:ssä tarkoitet-
tuun hallintopäätökseen sekä Liikenne- ja 
viestintäviraston, sisäministeriön ja ilmoite-
tun laitoksen oikaisuvaatimukseen antamaan 
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla 
hallinto-oikeuteen siten kuin oikeudenkäyn-
nistä hallintoasioissa annetussa laissa ( / ) 
säädetään, jollei jäljempänä toisin säädetä. 

Päätöksen tehnyt viranomainen tai ilmoitet-
tu laitos voi muussa kuin 233 ja 235 §:ssä 
tarkoitetussa päätöksessä määrätä, että pää-
töstä on noudatettava muutoksenhausta huo-
limatta, jollei muutoksenhakuviranomainen 
toisin määrää. 

Edellä 213 §:ssä tarkoitettua lähetysoikeu-
den luovuttamista koskevaa Liikenne- ja 
viestintäviraston päätöstä on 2 momentista 
poiketen noudatettava muutoksenhausta huo-
limatta, jollei valitusviranomainen toisin 
määrää. 

Liikenne- ja viestintävirastolla on oikeus 
hakea valittamalla muutosta myös hallinto-
oikeuden päätökseen, jolla hallinto-oikeus on 
kumonnut Liikenne- ja viestintäviraston 1 
momentissa tarkoitetun päätöksen tai muut-
tanut sitä. 

344 § 

Muutoksenhaku hallinto-oikeuteen 

Liikenne- ja viestintäministeriön ja kunnan 
rakennusvalvontaviranomaisen päätökseen, 
Liikenne- ja viestintäviraston muuhun kuin 
342 §:ssä tarkoitettuun hallintopäätökseen 
sekä Liikenne- ja viestintäviraston, sisäminis-
teriön ja ilmoitetun laitoksen oikaisuvaati-
mukseen antamaan päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten 
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sää-
detään, jollei jäljempänä toisin säädetä. 

Päätöksen tehnyt viranomainen tai ilmoitet-
tu laitos voi muussa kuin 233 ja 235 §:ssä 
tarkoitetussa päätöksessä määrätä, että pää-
töstä on noudatettava muutoksenhausta huo-
limatta, jollei muutoksenhakuviranomainen 
toisin määrää. 

Edellä 213 §:ssä tarkoitettua lähetysoikeu-
den luovuttamista koskevaa Liikenne- ja 
viestintäviraston päätöstä on 2 momentista 
poiketen noudatettava muutoksenhausta huo-
limatta, jollei valitusviranomainen toisin 
määrää. 

Liikenne- ja viestintävirastolla on oikeus 
hakea valittamalla muutosta myös hallinto-
oikeuden päätökseen, jolla hallinto-oikeus on 
kumonnut Liikenne- ja viestintäviraston 1 
momentissa tarkoitetun päätöksen tai muut-
tanut sitä. 

345 § 

Muutoksenhaku korkeimpaan hallinto-
oikeuteen 

Hallinto-oikeuden päätökseen 32 §:ssä tar-
koitetussa ohjelmistotoimiluvan peruuttamis-
ta koskevassa asiassa, 49 §:ssä tarkoitetussa 
radioluvan peruuttamista koskevassa asiassa, 
233 §:ssä tarkoitetussa sijoittamista koske-
vassa asiassa, 235 §:ssä tarkoitetussa sijoit-
tamisoikeuden muuttamista tai poistamista 
koskevassa asiassa ja 255 §:ssä tarkoitetussa 
arviointilaitoksen nimeämisen peruuttamista 
koskevassa asiassa saa hakea muutosta valit-
tamalla siten kuin oikeudenkäynnistä hallin-
toasioissa annetussa laissa. Hallinto-

345 § 

Muutoksenhaku korkeimpaan hallinto-
oikeuteen 

Hallinto-oikeuden päätökseen 32 §:ssä tar-
koitetussa ohjelmistotoimiluvan peruuttamis-
ta koskevassa asiassa, 49 §:ssä tarkoitetussa 
radioluvan peruuttamista koskevassa asiassa, 
233 §:ssä tarkoitetussa sijoittamista koske-
vassa asiassa, 235 §:ssä tarkoitetussa sijoit-
tamisoikeuden muuttamista tai poistamista 
koskevassa asiassa ja 255 §:ssä tarkoitetussa 
arviointilaitoksen nimeämisen peruuttamista 
koskevassa asiassa saa hakea muutosta valit-
tamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa. 
Hallinto-oikeuden muuhun päätökseen saa 
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oikeuden muuhun päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla vain, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan. 

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen valitta-
malla voi hakea muutosta päätökseen, jonka: 

1) valtioneuvosto on tehnyt tämän lain no-
jalla; 

2) Liikenne- ja viestintävirasto on tehnyt 
52–55 §:n nojalla tai joka koskee tällaisen 
päätöksen noudattamisen valvontaa; 

3) Liikenne- ja viestintävirasto on tehnyt 
85 §:n nojalla; 

4) Liikenne- ja viestintävirasto on tehnyt 
314 §:n nojalla EU:n verkkovierailuasetuk-
sen valvonnasta; 

5) markkinaoikeus on tehnyt tämän lain no-
jalla lukuun ottamatta 336 ja 337 §:ssä tar-
koitettua päätöstä, johon haetaan muutosta si-
ten kuin oikeudenkäynnistä markkinaoikeu-
dessa annetussa laissa säädetään. 

Edellä 2 momentin 1–4 kohdassa tarkoitet-
tua valtioneuvoston ja Liikenne- ja viestintä-
viraston päätöstä on noudatettava muutok-
senhausta huolimatta, jollei valitusviran-
omainen toisin määrää. Valitus on käsiteltävä 
kiireellisenä. 

hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein 
hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 

 
Korkeimpaan hallinto-oikeuteen valitta-

malla voi hakea muutosta päätökseen, jonka: 
1) valtioneuvosto on tehnyt tämän lain no-

jalla; 
2) Liikenne- ja viestintävirasto on tehnyt 

52–55 §:n nojalla tai joka koskee tällaisen 
päätöksen noudattamisen valvontaa; 

3) Liikenne- ja viestintävirasto on tehnyt 
85 §:n nojalla; 

4) Liikenne- ja viestintävirasto on tehnyt 
314 §:n nojalla EU:n verkkovierailuasetuk-
sen valvonnasta; 

5) markkinaoikeus on tehnyt tämän lain no-
jalla lukuun ottamatta 336 ja 337 §:ssä tar-
koitettua päätöstä, johon haetaan muutosta si-
ten kuin oikeudenkäynnistä markkinaoikeu-
dessa annetussa laissa säädetään. 

Edellä 2 momentin 1–4 kohdassa tarkoitet-
tua valtioneuvoston ja Liikenne- ja viestintä-
viraston päätöstä on noudatettava muutok-
senhausta huolimatta, jollei valitusviran-
omainen toisin määrää. Valitus on käsiteltävä 
kiireellisenä. 

352 § 

Siirtymäsäännökset 

Tämän lain voimaan tullessa vireillä olleen 
hallintoasian käsittelyyn sovelletaan lain 
voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 

Tämän lain voimaan tullessa voimassaole-
va verkko- tai ohjelmistotoimilupa, radiolä-
hettimen lupa, radioaseman tunniste sekä pä-
tevyys- ja kelpoisuustodistus on edelleen 
voimassa siinä mainitun määräajan. 

Eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista 
annettua lakia sovelletaan sen nojalla myön-
nettyihin toimilupiin niiden voimassaolon 
päättymiseen asti. 

Viestintämarkkinalakiin perustuvat teleyri-
tysten oikeudet ja velvollisuudet jäävät voi-
maan, kunnes Liikenne- ja viestintävirasto on 
ensimmäistä kertaa tehnyt tämän lain 52 §:n 
mukaisen päätöksen huomattavasta markki-
navoimasta ja sen seurauksena asettanut te-
leyrityksille tämän lain mukaiset oikeudet ja 
velvollisuudet. Tarvittaessa teleyrityksen 
viestintämarkkinalakiin perustuvien velvolli-
suuksien päättyminen vahvistetaan Liikenne- 

352 § 

Siirtymäsäännökset 

Tämän lain voimaan tullessa vireillä olleen 
hallintoasian käsittelyyn sovelletaan lain 
voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 

Tämän lain voimaan tullessa voimassaole-
va verkko- tai ohjelmistotoimilupa, radiolä-
hettimen lupa, radioaseman tunniste sekä pä-
tevyys- ja kelpoisuustodistus on edelleen 
voimassa siinä mainitun määräajan. 

Eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista 
annettua lakia sovelletaan sen nojalla myön-
nettyihin toimilupiin niiden voimassaolon 
päättymiseen asti. 

Viestintämarkkinalakiin perustuvat teleyri-
tysten oikeudet ja velvollisuudet jäävät voi-
maan, kunnes Liikenne- ja viestintävirasto on 
ensimmäistä kertaa tehnyt tämän lain 52 §:n 
mukaisen päätöksen huomattavasta markki-
navoimasta ja sen seurauksena asettanut te-
leyrityksille tämän lain mukaiset oikeudet ja 
velvollisuudet. Tarvittaessa teleyrityksen 
viestintämarkkinalakiin perustuvien velvolli-
suuksien päättyminen vahvistetaan Liikenne- 
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ja viestintäviraston erillisellä päätöksellä. 
Viestintämarkkinalain 59 §:ään perustuvat 

teleyritysten oikeudet ja velvollisuudet jäävät 
edelleen voimaan, kunnes Liikenne- ja vies-
tintävirasto ensimmäistä kertaa tekee tämän 
lain 85 §:n mukaisen päätöksen nimeämis-
menettelyn käyttöönotosta. 

Viestintämarkkinalain 134 §:n 1 momentin 
3 kohtaan perustuva velvollisuus siirtää ver-
kossa ilman korvausta vapaasti vastaanotet-
tavat yleisen edun mukaiset valtakunnallisen 
ohjelmistotoimiluvan nojalla lähetettävät te-
levisio-ohjelmistot, joita ovat MTV Oy:n 
MTV3 ja Sanoma Media Finland Oy:n Nelo-
nen, ovat voimassa siihen saakka, kunnes 
tämän lain 26 §:n mukaiset toimiluvat tulevat 
voimaan. 

Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 
15 a §:n 1 ja 2 momenttiin perustuva televi-
siotoiminnan harjoittajan velvollisuus välittää 
väestölle vaaratiedotteita televisio-
ohjelmistossa on voimassa siihen saakka, 
kunnes tämän lain 26 §:n mukaiset toimiluvat 
tulevat voimaan. 

Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 
15 a §:n 1 ja 2 momenttiin perustuva radio-
toiminnan harjoittajan velvollisuus välittää 
väestölle vaaratiedotteita radio-
ohjelmistoissa on voimassa radiotoiminnan 
harjoittajalle televisio- ja radiotoiminnasta 
annetun lain 7 §:n 1 momentin nojalla anne-
tussa ohjelmistotoimiluvassa mainitun mää-
räajan. 

Tämän lain 229 §:n 4 momenttia ei sovelle-
ta sopimukseen, joka on tehty ennen lain 
voimaantuloa. 

Tämän lain 288 §:n 1 momentin 1 kohtaa 
sovelletaan lain voimaantulon jälkeen myön-
nettyihin toimilupiin. 

Jos muussa laissa tai sen nojalla annetussa 
säännöksessä taikka tällä lailla kumotun lain 
nojalla annetussa päätöksessä viitataan tällä 
lailla kumottuun lakiin, viittauksen on katsot-
tava tarkoittavan tämän lain vastaavaa sään-
nöstä. 

Tämän lain 318 §:n 2 momentin tietojen-
saantioikeus koskee elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksia siihen saakka kunnes laki 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista 
on kumoutunut. 

 

ja viestintäviraston erillisellä päätöksellä. 
Viestintämarkkinalain 59 §:ään perustuvat 

teleyritysten oikeudet ja velvollisuudet jäävät 
edelleen voimaan, kunnes Liikenne- ja vies-
tintävirasto ensimmäistä kertaa tekee tämän 
lain 85 §:n mukaisen päätöksen nimeämis-
menettelyn käyttöönotosta. 

Viestintämarkkinalain 134 §:n 1 momentin 
3 kohtaan perustuva velvollisuus siirtää ver-
kossa ilman korvausta vapaasti vastaanotet-
tavat yleisen edun mukaiset valtakunnallisen 
ohjelmistotoimiluvan nojalla lähetettävät te-
levisio-ohjelmistot, joita ovat MTV Oy:n 
MTV3 ja Sanoma Media Finland Oy:n Nelo-
nen, ovat voimassa siihen saakka, kunnes 
tämän lain 26 §:n mukaiset toimiluvat tulevat 
voimaan. 

Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 
15 a §:n 1 ja 2 momenttiin perustuva televi-
siotoiminnan harjoittajan velvollisuus välittää 
väestölle vaaratiedotteita televisio-
ohjelmistossa on voimassa siihen saakka, 
kunnes tämän lain 26 §:n mukaiset toimiluvat 
tulevat voimaan. 

Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 
15 a §:n 1 ja 2 momenttiin perustuva radio-
toiminnan harjoittajan velvollisuus välittää 
väestölle vaaratiedotteita radio-
ohjelmistoissa on voimassa radiotoiminnan 
harjoittajalle televisio- ja radiotoiminnasta 
annetun lain 7 §:n 1 momentin nojalla anne-
tussa ohjelmistotoimiluvassa mainitun mää-
räajan. 

Tämän lain 229 §:n 4 momenttia ei sovelle-
ta sopimukseen, joka on tehty ennen lain 
voimaantuloa. 

Tämän lain 288 §:n 1 momentin 1 kohtaa 
sovelletaan lain voimaantulon jälkeen myön-
nettyihin toimilupiin. 

Jos muussa laissa tai sen nojalla annetussa 
säännöksessä taikka tällä lailla kumotun lain 
nojalla annetussa päätöksessä viitataan tällä 
lailla kumottuun lakiin, viittauksen on katsot-
tava tarkoittavan tämän lain vastaavaa sään-
nöstä. 

(12 mom. poist.) 
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74. 

Laki 

sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta annetun lain muuttamisesta 

 
HE 61/2018 vp 

 
Ehdotus 

 
22 § 

Valvontaviranomaiset 

Tämän lain noudattamista valvoo Liikenne- 
ja viestintävirasto. 

Liikenne- ja viestintäministeriö valvoo ni-
meämiään ilmoitettuja laitoksia. 

Henkilötietojen käsittelyn valvonnasta sää-
detään luonnollisten henkilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tieto-
jen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 
95/46/EY kumoamisesta annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 
2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus), tieto-
suojalaissa ( / ) ja sähköisen viestinnän tieto-
suojalaissa. 

 

22 § 

Valvontaviranomaiset 

Tämän lain noudattamista valvoo Liikenne- 
ja viestintävirasto. 

Liikenne- ja viestintäministeriö valvoo ni-
meämiään ilmoitettuja laitoksia. 

(3 mom. poist.) 
 

24 § 

Muutoksenhaku 

Rekisteröinnin peruuttamista, yhteentoimi-
vuuden osatekijöiden puutteellisuuksien kor-
jaamista ja nimeämisen peruuttamista koske-
vaan päätökseen saa hakea muutosta valitta-
malla hallinto-oikeuteen siten kuin oikeu-
denkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa 
( / ) säädetään. 

Ilmoitetun laitoksen tekemään päätökseen 
saa vaatia oikaisua ilmoitetulta laitokselta ja 
liikenne- ja viestintäministeriön sekä Liiken-
ne- ja viestintäviraston muuhun kuin rekiste-
röinnin peruuttamista, yhteentoimivuuden 
osatekijöiden puutteellisuuksien korjaamista 
ja nimeämisen peruuttamista koskevaan pää-
tökseen päätöksen tehneeltä viranomaiselta 
siten kuin hallintolaissa säädetään. Oikai-
suvaatimukseen annettuun päätökseen saa 
hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen siten kuin oikeudenkäynnistä hal-

24 § 

Muutoksenhaku 

Rekisteröinnin peruuttamista, yhteentoimi-
vuuden osatekijöiden puutteellisuuksien kor-
jaamista ja nimeämisen peruuttamista koske-
vaan päätökseen saa hakea muutosta valitta-
malla hallinto-oikeuteen siten kuin hallinto-
lainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 

 
Ilmoitetun laitoksen tekemään päätökseen 

saa vaatia oikaisua ilmoitetulta laitokselta ja 
liikenne- ja viestintäministeriön sekä Liiken-
ne- ja viestintäviraston muuhun kuin rekiste-
röinnin peruuttamista, yhteentoimivuuden 
osatekijöiden puutteellisuuksien korjaamista 
ja nimeämisen peruuttamista koskevaan pää-
tökseen päätöksen tehneeltä viranomaiselta 
siten kuin hallintolaissa säädetään. Oikai-
suvaatimukseen annettuun päätökseen saa 
hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
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lintoasioissa annetussa laissa säädetään. 
Hallinto-oikeuden päätökseen rekisteröin-

nin peruuttamista, yhteentoimivuuden osate-
kijöiden puutteellisuuksien korjaamista ja 
nimeämisen peruuttamista koskevassa asiassa 
saa hakea muutosta valittamalla siten kuin 
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa 
laissa säädetään. 

Hallinto-oikeuden muuhun päätökseen saa 
hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein 
hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 

Liikenne- ja viestintäministeriön ja Liiken-
teen turvallisuusviraston tämän lain nojalla 
tekemää päätöstä on noudatettava muutok-
senhausta huolimatta, jollei muutoksenhaku-
viranomainen toisin määrää. 

Uhkasakon asettamista ja maksettavaksi 
tuomitsemista sekä teettämis- tai keskeyttä-
misuhan asettamista ja täytäntöön pantavaksi 
määräämistä koskevaan päätökseen saa kui-
tenkin hakea muutosta siten kuin uhkasakko-
laissa säädetään. 

säädetään. 
 
Hallinto-oikeuden päätökseen rekisteröin-

nin peruuttamista, yhteentoimivuuden osate-
kijöiden puutteellisuuksien korjaamista ja 
nimeämisen peruuttamista koskevassa asiassa 
saa hakea muutosta valittamalla siten kuin 
hallintolainkäyttölaissa säädetään. 

 
Hallinto-oikeuden muuhun päätökseen saa 

hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein 
hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 

Liikenne- ja viestintäministeriön ja Liiken-
ne- ja viestintäviraston tämän lain nojalla te-
kemää päätöstä on noudatettava muutoksen-
hausta huolimatta, jollei muutoksenhakuvi-
ranomainen toisin määrää. 

Uhkasakon asettamista ja maksettavaksi 
tuomitsemista sekä teettämis- tai keskeyttä-
misuhan asettamista ja täytäntöön pantavaksi 
määräämistä koskevaan päätökseen saa kui-
tenkin hakea muutosta siten kuin uhkasakko-
laissa säädetään. 
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75. 

Laki 

tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta 

HE 61/2018 vp Ehdotus 
7 § 

Tietojen luovuttaminen tietojärjestelmästä 

Väylävirasto voi luovuttaa tietojärjestel-
mästä tietoja sellaisenaan käytettäväksi ja 
palvelujen tuottamiseksi kirjallisena poimin-
tana taikka teknisen käyttöyhteyden avulla tai 
muussa koneellisesti käsiteltävässä muodos-
sa. 
 

7 § 

Tietojen luovuttaminen tietojärjestelmästä 

Väylävirasto voi luovuttaa tietojärjestel-
mästä tietoja sellaisenaan käytettäväksi ja 
palvelujen tuottamiseksi kirjallisena poimin-
tana taikka rajapinnan kautta tai muutoin 
sähköisesti. 
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77. 

Laki 

vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta 

 
 

HE 61/2018 vp 
 

Ehdotus 
 

12 § 

Kuljetus ja tilapäinen säilytys kuljetusketjus-
sa 

Ratapihan, satama-alueen, lentopaikan ja 
muun terminaalin suunnittelussa ja toimin-
nassa tulee ottaa huomioon vaarallisten ai-
neiden kuljetuksen ja tilapäisen säilytyksen 
aiheuttamat vaarat ihmisille, ympäristölle ja 
omaisuudelle. Ratapihalla, satama-alueella, 
lentopaikalla ja muussa terminaalissa saa kul-
jettaa ja tilapäisesti säilyttää vain sellaisia 
määriä vaarallisia aineita, ettei aineista ai-
heudu erityistä vaaraa. Näissä paikoissa 
myös vaarallisille aineille tarkoitettujen alu-
eiden ja niiden varustelun tulee olla sellaiset, 
ettei aineista niitä kuljetettaessa tai tilapäises-
ti säilytettäessä aiheudu erityistä vaaraa.  

Satamanpitäjällä ja lastinkäsittelypalveluja 
satamassa suorittavalla tulee olla ajan tasalla 
oleva turvallisuusselvitys, jos sataman kautta 
kuljetetaan tai siellä tilapäisesti säilytetään 
merkittäviä määriä vaarallisia aineita. Sata-
man turvallisuusselvityksen hyväksyy Lii-
kenne- ja viestintävirasto. Se voi rajoittaa sa-
tamassa tilapäisesti säilytettävien vaarallisten 
aineiden määriä ja määrätä tilapäiselle säily-
tykselle muita turvallisuuden kannalta tar-
peellisia rajoituksia.  

Rautatieyrityksellä on oltava ajan tasalla 
oleva turvallisuusselvitys Liikenne- ja vies-
tintävirasto nimeämälle ratapihalle, jonka 
kautta kuljetetaan merkittäviä määriä vaaral-
lisia aineita. Väylävirasto kokoaa ja täyden-
tää turvallisuusselvityksen koko ratapihalle ja 
huolehtii siitä, että turvallisuusselvityksessä 
kuvatut toiminnot muodostavat turvallisuu-
den kannalta toimivan kokonaisuuden. Koko 
ratapihan turvallisuusselvityksen hyväksyy 
Liikenne- ja viestintävirasto.  

12 § 

Kuljetus ja tilapäinen säilytys kuljetusketjus-
sa 

Ratapihan, satama-alueen, lentopaikan ja 
muun terminaalin suunnittelussa ja toimin-
nassa tulee ottaa huomioon vaarallisten ai-
neiden kuljetuksen ja tilapäisen säilytyksen 
aiheuttamat vaarat ihmisille, ympäristölle ja 
omaisuudelle. Ratapihalla, satama-alueella, 
lentopaikalla ja muussa terminaalissa saa kul-
jettaa ja tilapäisesti säilyttää vain sellaisia 
määriä vaarallisia aineita, ettei aineista ai-
heudu erityistä vaaraa. Näissä paikoissa 
myös vaarallisille aineille tarkoitettujen alu-
eiden ja niiden varustelun tulee olla sellaiset, 
ettei aineista niitä kuljetettaessa tai tilapäises-
ti säilytettäessä aiheudu erityistä vaaraa.  

Satamanpitäjällä ja lastinkäsittelypalveluja 
satamassa suorittavalla tulee olla ajan tasalla 
oleva turvallisuusselvitys, jos sataman kautta 
kuljetetaan tai siellä tilapäisesti säilytetään 
merkittäviä määriä vaarallisia aineita. Sata-
man turvallisuusselvityksen hyväksyy Lii-
kenne- ja viestintävirasto. Se voi rajoittaa sa-
tamassa tilapäisesti säilytettävien vaarallisten 
aineiden määriä ja määrätä tilapäiselle säily-
tykselle muita turvallisuuden kannalta tar-
peellisia rajoituksia.  

Rautatieyrityksellä on oltava ajan tasalla 
oleva turvallisuusselvitys Liikenne- ja vies-
tintävirasto nimeämälle ratapihalle, jonka 
kautta kuljetetaan merkittäviä määriä vaaral-
lisia aineita. Väylävirasto kokoaa ja täyden-
tää turvallisuusselvityksen koko ratapihalle ja 
huolehtii siitä, että turvallisuusselvityksessä 
kuvatut toiminnot muodostavat turvallisuu-
den kannalta toimivan kokonaisuuden. Koko 
ratapihan turvallisuusselvityksen hyväksyy 
Liikenne- ja viestintävirasto.  
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Turvallisuusselvityksessä on selostettava 
toteutettavat toimenpiteet ja menettelyt, joi-
den avulla varmistetaan vaarallisten aineiden 
turvallinen kuljetus ja tilapäinen säilytys, se-
kä sisäinen pelastussuunnitelma. Sisäisen pe-
lastussuunnitelman tulee sisältää suunnitelma 
onnettomuuksissa toteutettavista toimenpi-
teistä. Turvallisuusselvityksen tulee olla pe-
lastusviranomaisten, maakunnan sekä val-
vontaviranomaisten saatavissa.  

 
Vaarallisista aineista ja niiden tilapäisestä 

säilytyksestä, onnettomuuksien torjunnasta ja 
kuljetuksesta ratapihalla, satama-alueella, 
lentopaikalla ja muussa terminaalissa sekä 
turvallisuusselvityksestä voidaan antaa tar-
kempia säännöksiä valtioneuvoston asetuk-
sella. Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa 
tarkempia määräyksiä näiden asioiden käy-
tännön toteutuksesta sekä kuljetusyksiköiden 
erottelusta, ainekohtaisista menettelyistä ja 
muista teknisistä yksityiskohdista. 

Turvallisuusselvityksessä on selostettava 
toteutettavat toimenpiteet ja menettelyt, joi-
den avulla varmistetaan vaarallisten aineiden 
turvallinen kuljetus ja tilapäinen säilytys, se-
kä sisäinen pelastussuunnitelma. Sisäisen pe-
lastussuunnitelman tulee sisältää suunnitelma 
onnettomuuksissa toteutettavista toimenpi-
teistä. Turvallisuusselvityksen tulee olla pe-
lastusviranomaisten, elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen sekä valvontaviran-
omaisten saatavissa.  

Vaarallisista aineista ja niiden tilapäisestä 
säilytyksestä, onnettomuuksien torjunnasta ja 
kuljetuksesta ratapihalla, satama-alueella, 
lentopaikalla ja muussa terminaalissa sekä 
turvallisuusselvityksestä voidaan antaa tar-
kempia säännöksiä valtioneuvoston asetuk-
sella. Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa 
tarkempia määräyksiä näiden asioiden käy-
tännön toteutuksesta sekä kuljetusyksiköiden 
erottelusta, ainekohtaisista menettelyistä ja 
muista teknisistä yksityiskohdista. 
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79. 

Laki 

vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muut-
tamisesta 

 
HE 61/2018 vp 
 

Ehdotus 
 

16 § 

Tunnistuspalvelun tarjoajan velvollisuus il-
moittaa toimintaan ja tietojen suojaamiseen 

kohdistuvista uhkista tai häiriöistä 

Tunnistuspalvelun tarjoajan on salassapito-
säännösten estämättä ilmoitettava ilman ai-
heetonta viivästystä tunnistuspalveluunsa 
luottaville osapuolille, tunnistusvälineiden 
haltijoille, muille luottamusverkostossa toi-
miville sopimuspuolilleen sekä Liikenne- ja 
viestintävirastolle palvelun toimivuuteen, tie-
toturvaan tai sähköisen henkilöllisyyden 
käyttöön kohdistuvista merkittävistä uhkista 
tai häiriöistä. Liikenne- ja viestintävirasto voi 
teknisesti välittää tietoja luottamusverkostos-
sa osapuolten välillä ilmoittajan lukuun sen 
estämättä, mitä viranomaisten toiminnan jul-
kisuudesta annetussa laissa (621/1999) sää-
detään. 

Jos uhka tai häiriö kohdistuu luonnollisten 
henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsit-
telyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikku-
vuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoami-
sesta annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679 (ylei-
nen tietosuoja-asetus) tarkoitettuun tietojen 
suojaamiseen, tunnistuspalvelun tarjoajan on 
ilmoitettava asiasta myös tietosuojavaltuute-
tulle. 

 
Edellä 1 momentissa tarkoitetussa ilmoi-

tuksessa on kerrottava niistä toimista, joita 
eri tahoilla on käytettävissään uhkien tai häi-
riöiden torjumiseksi sekä näistä toimenpiteis-
tä aiheutuvista arvioiduista kustannuksista. 

Tunnistuspalvelun tarjoaja saa käyttää tä-
män pykälän nojalla saatuja toista tunnistus-
palvelun tarjoajaa koskevia tietoja vain tässä 

16 § 

Tunnistuspalvelun tarjoajan velvollisuus il-
moittaa toimintaan ja tietojen suojaamiseen 

kohdistuvista uhkista tai häiriöistä 

Tunnistuspalvelun tarjoajan on salassapito-
säännösten estämättä ilmoitettava ilman ai-
heetonta viivästystä tunnistuspalveluunsa 
luottaville osapuolille, tunnistusvälineiden 
haltijoille, muille luottamusverkostossa toi-
miville sopimuspuolilleen sekä Liikenne- ja 
viestintävirastolle palvelun toimivuuteen, tie-
toturvaan tai sähköisen henkilöllisyyden 
käyttöön kohdistuvista merkittävistä uhkista 
tai häiriöistä. Liikenne- ja viestintävirasto voi 
teknisesti välittää tietoja luottamusverkostos-
sa osapuolten välillä ilmoittajan lukuun sen 
estämättä, mitä viranomaisten toiminnan jul-
kisuudesta annetussa laissa (621/1999) sää-
detään. 

(2 mom. kumottaisiin) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edellä 1 momentissa tarkoitetussa ilmoi-

tuksessa on kerrottava niistä toimista, joita 
eri tahoilla on käytettävissään uhkien tai häi-
riöiden torjumiseksi sekä näistä toimenpiteis-
tä aiheutuvista arvioiduista kustannuksista. 

Tunnistuspalvelun tarjoaja saa käyttää tä-
män pykälän nojalla saatuja toista tunnistus-
palvelun tarjoajaa koskevia tietoja vain tässä 
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pykälässä tarkoitettuihin uhkiin tai häiriöihin 
varautumiseen sekä häiriötilanteiden selvit-
tämiseen. Tietoja saavat tunnistuspalvelun 
tarjoajan palveluksessa käsitellä ainoastaan 
ne, jotka tarvitsevat tietoja välttämättä työs-
sään. Tietoja on muutoinkin käsiteltävä siten, 
ettei toisen tunnistuspalvelun tarjoajan liike-
salaisuuksia vaaranneta. 

Tunnistuspalvelun tarjoaja, joka aiheuttaa 4 
momentin vastaisella menettelyllä vahinkoa 
toiselle tunnistuspalvelun tarjoajalle, on vel-
vollinen korvaamaan menettelystään aiheu-
tuvan vahingon. 

pykälässä tarkoitettuihin uhkiin tai häiriöihin 
varautumiseen sekä häiriötilanteiden selvit-
tämiseen. Tietoja saavat tunnistuspalvelun 
tarjoajan palveluksessa käsitellä ainoastaan 
ne, jotka tarvitsevat tietoja välttämättä työs-
sään. Tietoja on muutoinkin käsiteltävä siten, 
ettei toisen tunnistuspalvelun tarjoajan liike-
salaisuuksia vaaranneta. 
Tunnistuspalvelun tarjoaja, joka aiheuttaa 4 
momentin vastaisella menettelyllä vahinkoa 
toiselle tunnistuspalvelun tarjoajalle, on vel-
vollinen korvaamaan menettelystään aiheu-
tuvan vahingon. 

46 § 

Tarkastusoikeus 

Liikenne- ja viestintävirastolla on oikeus 
tehdä tunnistuspalvelun tarjoajaa ja sen tar-
joamaa palvelua, 28 §:ssä tarkoitettua arvi-
ointielintä, 36 §:ssä tarkoitettua hyväksytyn 
sähköisen allekirjoituksen ja sähköisen lei-
man luontivälineen sertifiointilaitosta ja nii-
den toimintaa, hyväksyttyjä varmenteita tar-
joavaa varmentajaa sekä luottamuspalvelun 
tarjoajan ja niiden palvelua koskeva tarkas-
tus. Tarkastus voidaan tehdä tässä laissa tai 
sähköistä tunnistamista ja luottamuspalve-
luista annetussa EU:n asetuksessa taikka nii-
den nojalla annetuissa säännöksissä, määrä-
yksissä ja päätöksissä asetettujen velvoittei-
den valvomiseksi. Tarkastuksesta säädetään 
hallintolain 39 §:ssä. 

Liikenne- ja viestintävirasto määrää tarkas-
tajan toimittamaan 1 momentissa tarkoitetun 
tarkastuksen. Tarkastusta toimittavalla henki-
löllä on oikeus tutkia sellaiset tunnistuspalve-
lun tarjoajan, hyväksyttyjä varmenteita tar-
joavan varmentajan ja luottamuspalvelun tar-
joajan tai niiden apunaan käyttämien henki-
löiden laitteet ja ohjelmistot, joilla voi olla 
merkitystä tämän lain tai sen nojalla annettu-
jen säännösten tai määräysten noudattamisen 
valvonnassa. 

Tunnistuspalvelun tarjoajien, hyväksyttyjä 
varmenteita tarjoavien varmentajien ja luot-
tamuspalvelun tarjoajien tai niiden apunaan 
käyttämien henkilöiden on tarkastusta varten 
päästettävä 2 momentissa tarkoitettu tarkasta-
ja muihin kuin pysyväisluonteiseen asumi-
seen tarkoitettuihin tiloihin. 

Tietosuojavaltuutetulla on tehtäväänsä 

46 § 

Tarkastusoikeus 

Liikenne- ja viestintävirastolla on oikeus 
tehdä tunnistuspalvelun tarjoajaa ja sen tar-
joamaa palvelua, 28 §:ssä tarkoitettua arvi-
ointielintä, 36 §:ssä tarkoitettua hyväksytyn 
sähköisen allekirjoituksen ja sähköisen lei-
man luontivälineen sertifiointilaitosta ja nii-
den toimintaa, hyväksyttyjä varmenteita tar-
joavaa varmentajaa sekä luottamuspalvelun 
tarjoajan ja niiden palvelua koskeva tarkas-
tus. Tarkastus voidaan tehdä tässä laissa tai 
sähköistä tunnistamista ja luottamuspalve-
luista annetussa EU:n asetuksessa taikka nii-
den nojalla annetuissa säännöksissä, määrä-
yksissä ja päätöksissä asetettujen velvoittei-
den valvomiseksi. Tarkastuksesta säädetään 
hallintolain 39 §:ssä. 

Liikenne- ja viestintävirasto määrää tarkas-
tajan toimittamaan 1 momentissa tarkoitetun 
tarkastuksen. Tarkastusta toimittavalla henki-
löllä on oikeus tutkia sellaiset tunnistuspalve-
lun tarjoajan, hyväksyttyjä varmenteita tar-
joavan varmentajan ja luottamuspalvelun tar-
joajan tai niiden apunaan käyttämien henki-
löiden laitteet ja ohjelmistot, joilla voi olla 
merkitystä tämän lain tai sen nojalla annettu-
jen säännösten tai määräysten noudattamisen 
valvonnassa. 

Tunnistuspalvelun tarjoajien, hyväksyttyjä 
varmenteita tarjoavien varmentajien ja luot-
tamuspalvelun tarjoajien tai niiden apunaan 
käyttämien henkilöiden on tarkastusta varten 
päästettävä 2 momentissa tarkoitettu tarkasta-
ja muihin kuin pysyväisluonteiseen asumi-
seen tarkoitettuihin tiloihin. 

(4 mom. poist.) 
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suorittaessaan yleisessä tietosuoja-
asetuksessa ja tietosuojalaissa ( / ) tarkoite-
tut tarkastusoikeudet. 

49 § 

Muutoksenhaku viranomaisen päätökseen 

Liikenne- ja viestintäviraston päätökseen, 
joka koskee 47 §:ssä tarkoitettua Liikenne- ja 
viestintävirastolle maksettavaa maksua, saa 
vaatia oikaisua siten kuin hallintolain 7 a lu-
vussa säädetään. 

Oikaisuvaatimuksesta annettuun Liikenne- 
ja viestintäviraston päätökseen sekä Liiken-
ne- ja viestintäviraston muuhun kuin 1 mo-
mentissa tarkoitettuun päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten 
kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa an-
netussa laissa ( / ) säädetään. 

Hallinto-oikeuden päätökseen vaatimus-
tenmukaisuuden arviointilaitoksen hyväksy-
misen ja sertifiointilaitoksen nimeämisen pe-
ruuttamista koskevassa asiassa saa hakea 
muutosta valittamalla siten kuin oikeuden-
käynnistä hallintoasioissa annetussa laissa 
säädetään. Hallinto-oikeuden muuhun pää-
tökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, 
jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitus-
luvan. 

Liikenne- ja viestintävirasto voi päätökses-
sään määrätä, että päätöstä on noudatettava 
ennen kuin se on saanut lainvoiman. Valitus-
viranomainen voi kuitenkin kieltää päätöksen 
täytäntöönpanon, kunnes valitus on ratkaistu.  

Muutoksenhausta tietosuojavaltuutetun 
päätökseen säädetään luonnollisten henkilöi-
den suojelusta henkilötietojen käsittelyssä 
sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta anne-
tussa Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) 2016/679 (yleinen tietosuo-
ja-asetus) ja tietosuojalaissa ( / ). 

49 § 

Muutoksenhaku viranomaisen päätökseen 

Liikenne- ja viestintäviraston päätökseen, 
joka koskee 47 §:ssä tarkoitettua Liikenne- ja 
viestintävirastolle maksettavaa maksua, saa 
vaatia oikaisua siten kuin hallintolain 7 a lu-
vussa säädetään. 

Oikaisuvaatimuksesta annettuun Liikenne- 
ja viestintäviraston päätökseen sekä Liiken-
ne- ja viestintäviraston muuhun kuin 1 mo-
mentissa tarkoitettuun päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten 
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sää-
detään. 

 
Hallinto-oikeuden päätökseen vaatimus-

tenmukaisuuden arviointilaitoksen hyväksy-
misen ja sertifiointilaitoksen nimeämisen pe-
ruuttamista koskevassa asiassa saa hakea 
muutosta valittamalla siten kuin hallinto-
lainkäyttölaissa säädetään. Hallinto-oikeuden 
muuhun päätökseen saa hakea muutosta va-
littamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus 
myöntää valitusluvan. 

Liikenne- ja viestintävirasto voi päätökses-
sään määrätä, että päätöstä on noudatettava 
ennen kuin se on saanut lainvoiman. Valitus-
viranomainen voi kuitenkin kieltää päätöksen 
täytäntöönpanon, kunnes valitus on ratkaistu.  

Muutoksenhausta tietosuojavaltuutetun 
päätökseen säädetään tietosuojalaissa ( / ). 

49 a § 

Muutoksenhaku vaatimustenmukaisuuden ar-
viointilaitoksen ja sertifiointilaitoksen pää-

tökseen 

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitok-
sen ja sertifiointilaitoksen tämän lain nojalla 
tekemään päätökseen saa vaatia oikaisua Lii-
kenne- ja viestintävirastolta siten kuin hallin-

49 a § 

Muutoksenhaku vaatimustenmukaisuuden ar-
viointilaitoksen ja sertifiointilaitoksen pää-

tökseen 

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitok-
sen ja sertifiointilaitoksen tämän lain nojalla 
tekemään päätökseen saa vaatia oikaisua Lii-
kenne- ja viestintävirastolta siten kuin hallin-
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tolain 7 a luvussa säädetään. 
Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätök-

seen saa hakea muutosta valittamalla hallin-
to-oikeuteen siten kuin oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetussa laissa säädetään. 
Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla vain, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan. 

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitok-
sen ja sertifiointilaitoksen päätöstä on muu-
toksenhausta huolimatta noudatettava, jollei 
muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. 

tolain 7 a luvussa säädetään. 
Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätök-

seen saa hakea muutosta valittamalla hallin-
to-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa säädetään. Hallinto-oikeuden päätök-
seen saa hakea muutosta valittamalla vain, 
jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitus-
luvan. 

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitok-
sen ja sertifiointilaitoksen päätöstä on muu-
toksenhausta huolimatta noudatettava, jollei 
muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. 
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82. 

Laki 

verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä annetun lain muuttamisesta 

 
HE 61/2018 vp 
 

Ehdotus 
 

14 § 

Valitus 

Liikenne- ja viestintäviraston oikaisuvaa-
timukseen antamaan ja muuhun päätökseen 
saa hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen siten kuin oikeudenkäynnistä hal-
lintoasioissa annetussa laissa ( / ) säädetään. 

Liikenne- ja viestintävirastolla on oikeus 
hakea valittamalla muutosta hallinto-
oikeuden päätökseen, jolla hallinto-oikeus on 
kumonnut Liikenne- ja viestintäviraston 1 
momentissa tarkoitetun päätöksen tai muut-
tanut sitä. 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla vain, jos korkein hal-
lin-to-oikeus myöntää valitusluvan. 

14 § 

Valitus 

Liikenne- ja viestintäviraston oikaisuvaa-
timukseen antamaan ja muuhun päätökseen 
saa hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään. 

Liikenne- ja viestintävirastolla on oikeus 
hakea valittamalla muutosta hallinto-
oikeuden päätökseen, jolla hallinto-oikeus on 
kumonnut Liikenne- ja viestintäviraston 1 
momentissa tarkoitetun päätöksen tai muut-
tanut sitä. 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla vain, jos korkein hal-
lin-to-oikeus myöntää valitusluvan. 
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84. 

Laki 

vesikulkuneuvojen rekisteröinnistä annetun lain muuttamisesta 

 
HE 61/2018 vp 
 

Ehdotus 
 

42 § 

Muutoksenhaku 

Liikenne- ja viestintäviraston tämän lain 
nojalla tekemään päätökseen saa vaatia oikai-
sua Liikenne- ja viestintävirastolta siten kuin 
hallintolaissa säädetään. 

Liikenne- ja viestintäviraston oikaisuvaa-
timuksen johdosta tekemään päätökseen saa 
hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen siten kuin oikeudenkäynnistä hal-
lintoasi-oissa annetussa laissa ( / ) säädetään. 
Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla vain, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan. 

Henkilötietojen korjaamista koskevaan 
päätökseen haetaan muutosta siten kuin 
luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilö-
tietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen va-
paasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY 
kumoamisesta annetussa Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 
2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) ja tieto-
suojalaissa ( / ) säädetään ja asiakkaalta perit-
tävään maksuun haetaan muutosta siten kuin 
valtion maksuperustelaissa säädetään. 

42 § 

Muutoksenhaku 

Liikenne- ja viestintäviraston tämän lain 
nojalla tekemään päätökseen saa vaatia oikai-
sua Liikenne- ja viestintävirastolta siten kuin 
hallintolaissa säädetään. 

Liikenne- ja viestintäviraston oikaisuvaa-
timuksen johdosta tekemään päätökseen saa 
hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään. Hallinto-oikeuden 
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla 
vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää va-
litusluvan. 

(3 mom. kumottaisiin) 
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85. 

Laki 

vesiliikennelain muuttamisesta  

 
HE 61/2018 vp 
 

Ehdotus 
 

15 § 

Alueelliset kiellot ja rajoitukset 

Vesikulkuneuvolla liikkuminen voidaan 
kieltää määräajaksi tai toistaiseksi määrätyllä 
vesialueella tai rajoittaa sitä, jos kielto tai ra-
joitus harkitaan tarpeelliseksi liikenteen, ym-
päristön, kalastuksen tai muun elinkeinon 
suojaamiseksi taikka yleisen luonnon virkis-
tyskäytön tai muun yleisen edun vuoksi. 

Yleisiä kulkuväyliä koskevista kielloista ja 
rajoituksista päättää Liikenne- ja viestintävi-
rasto ja muita vesialueita koskevista kiellois-
ta ja rajoituksista Valtion lupa- ja valvontavi-
rasto. 

Kielto tai rajoitus ei nopeusrajoitusta lu-
kuun ottamatta koske työnteon tai asunnon 
sijainnin vuoksi tarpeellista vesikulkuneuvon 
käyttöä taikka vaikeasti liikuntavammaisen 
henkilön vesikulkuneuvon käyttöä, ellei pää-
töksessä erityisen painavasta syystä toisin 
määrätä. Virka-, sairaankuljetus- ja pelastus-
toimen suorittamiseksi sekä muusta vastaa-
vasta syystä välttämätön vesikulkuneuvolla 
liikkuminen on sallittu kiellosta tai rajoituk-
sesta huolimatta. Sama koskee Puolustus-
voimien toimintaa. 

15 § 

Alueelliset kiellot ja rajoitukset 

Vesikulkuneuvolla liikkuminen voidaan 
kieltää määräajaksi tai toistaiseksi määrätyllä 
vesialueella tai rajoittaa sitä, jos kielto tai ra-
joitus harkitaan tarpeelliseksi liikenteen, ym-
päristön, kalastuksen tai muun elinkeinon 
suojaamiseksi taikka yleisen luonnon virkis-
tyskäytön tai muun yleisen edun vuoksi. 

Yleisiä kulkuväyliä koskevista kielloista ja 
rajoituksista päättää Liikenne- ja viestintävi-
rasto ja muita vesialueita koskevista kiellois-
ta ja rajoituksista elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus. 

Kielto tai rajoitus ei nopeusrajoitusta lu-
kuun ottamatta koske työnteon tai asunnon 
sijainnin vuoksi tarpeellista vesikulkuneuvon 
käyttöä taikka vaikeasti liikuntavammaisen 
henkilön vesikulkuneuvon käyttöä, ellei pää-
töksessä erityisen painavasta syystä toisin 
määrätä. Virka-, sairaankuljetus- ja pelastus-
toimen suorittamiseksi sekä muusta vastaa-
vasta syystä välttämätön vesikulkuneuvolla 
liikkuminen on sallittu kiellosta tai rajoituk-
sesta huolimatta. Sama koskee Puolustus-
voimien toimintaa. 

16 § 

Vesikulkuneuvotyyppiä koskevat kiellot ja ra-
joitukset 

Jos tietyn moottorikäyttöisen vesikulku-
neuvotyypin käyttämisestä aiheutuu erityisen 
huomattavaa haittaa luonnolle tai muulle 
ympäristölle, kalastukselle tai muulle elin-
keinolle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle 
tai muulle yleiselle edulle Valtion lupa- ja 
valvontavirasto tai, jos kysymys on kauppa-

16 § 

Vesikulkuneuvotyyppiä koskevat kiellot ja ra-
joitukset 

Jos tietyn moottorikäyttöisen vesikulku-
neuvotyypin käyttämisestä aiheutuu erityisen 
huomattavaa haittaa luonnolle tai muulle 
ympäristölle, kalastukselle tai muulle elin-
keinolle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle 
tai muulle yleiselle edulle elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskus tai, jos kysymys on 
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meren-kulkuun käytettävästä vesikulkuneu-
vosta, Liikenne- ja viestintävirasto voi alue-
kohtaisesti kieltää vesikulkuneuvotyypin 
käytön tai rajoittaa sitä. 

kauppameren-kulkuun käytettävästä vesikul-
kuneuvosta, Liikenne- ja viestintävirasto voi 
aluekohtaisesti kieltää vesikulkuneuvotyypin 
käytön tai rajoittaa sitä. 

17 § 

Kielto- ja rajoitusasioiden käsittely 

Esityksen 15 ja 16 §:ssä tarkoitetun kiellon 
tai rajoituksen määräämiseksi voi tehdä kunta 
tai kunnan jäsen, maakunta taikka sellainen 
viranomainen, yhteisö tai vesialueen omista-
ja, jota asia koskee. Kiellon tai rajoituksen 
määräämisen voi panna vireille myös Väylä-
virasto, Liikenne- ja viestintävirasto ja Valti-
on lupa- ja valvontavirasto. 

Ennen kiellon tai rajoituksen määräämistä 
Liikenne- ja viestintäviraston tai Valtion lu-
pa- ja valvontaviraston on kuultava kuntaa, 
jonka aluetta kielto tai rajoitus koskee, sekä 
varattava maakunnalle ja niille viranomaisil-
le, yhteisöille ja vesialueen omistajille sekä 
muille, joita asia koskee, ti-laisuus tulla kuul-
luksi. 

Jos kielto tai rajoitus määrätään kunnan 
esityksestä, se on määrättävä esityksen mu-
kaisesti, jollei esityksestä poikkeaminen ole 
tarpeen kansalaisten tasapuolisen kohtelun tai 
alueellisen yhtenäisyyden vuoksi taikka 
muusta erityisestä syystä. 

17 § 

Kielto- ja rajoitusasioiden käsittely 

Esityksen 15 ja 16 §:ssä tarkoitetun kiellon 
tai rajoituksen määräämiseksi voi tehdä kunta 
tai kunnan jäsen [ ] taikka sellainen viran-
omainen, yhteisö tai vesialueen omistaja, jota 
asia koskee. Kiellon tai rajoituksen määrää-
misen voi panna vireille myös Väylävirasto, 
Liikenne- ja viestintävirasto tai toimivaltai-
nen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 

Ennen kiellon tai rajoituksen määräämistä 
Liikenne- ja viestintäviraston tai toimivaltai-
sen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen on kuultava kuntaa, jonka aluetta kielto 
tai rajoitus koskee, sekä varattava niille vi-
ranomaisille, yhteisöille ja vesialueen omista-
jille sekä muille, joita asia koskee, ti-laisuus 
tulla kuulluksi. 

Jos kielto tai rajoitus määrätään kunnan 
esityksestä, se on määrättävä esityksen mu-
kaisesti, jollei esityksestä poikkeaminen ole 
tarpeen kansalaisten tasapuolisen kohtelun tai 
alueellisen yhtenäisyyden vuoksi taikka 
muusta erityisestä syystä. 

18 § 

Kiellon ja rajoituksen voimaantulo 

Liikenne- ja viestintävirasto tai Valtion lu-
pa- ja valvontavirasto voi määrätä, että sen 
antama kielto- tai rajoituspäätös tulee voi-
maan muutoksenhausta huolimatta päätök-
sessä määrätyllä tavalla sen jälkeen, kun pää-
töksestä on tiedotettu. Muutoksenhakuviran-
omainen voi kuitenkin kieltää päätöksen täy-
täntöönpanon 

18 § 

Kiellon ja rajoituksen voimaantulo 

Toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus tai Liikenne- ja viestintävirasto 
voi määrätä, että sen antama kielto- tai rajoi-
tuspäätös tulee voimaan muutoksenhausta 
huolimatta päätöksessä määrätyllä tavalla sen 
jälkeen, kun päätöksestä on tiedotettu. Muu-
toksenhakuviranomainen voi kuitenkin kiel-
tää päätöksen täytäntöönpanon 

22 § 

Muutoksenhaku 

Tässä laissa tarkoitettuun päätökseen saa 
hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen siten kuin oikeudenkäynnistä hal-
lintoasioissa annetussa laissa ( / ) säädetään. 
Valitus, joka koskee Valtion lupa- ja valvon-
taviraston tämän lain 15 §:n 2 momentin, 16 

22 § 

Muutoksenhaku 

Tässä laissa tarkoitettuun päätökseen saa 
hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään. Valitus, joka koskee 
toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksen tämän lain 15 §:n 2 momen-
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§:n tai 21 §:n 3 momentin taikka Liikenne- ja 
viestintäviraston 15 §:n 2 momentin tai 16 
§:n 16 §:n nojalla antamaa päätöstä käsitel-
lään siinä hallinto-oikeudessa, jonka tuo-
miopiirissä pääosa päätöksen kohteena ole-
vasta vesialueesta sijaitsee. Muutoin toimi-
valtainen hallinto-oikeus määräytyy sen mu-
kaan, minkä hallinto-oikeuden tuomiopiirissä 
valituksen kohteena olevan päätöksen teh-
neen viranomaisen toimipaikka sijaitsee. 

Hallinto-oikeuden päätökseen 15, 16 ja 20 
§:ssä tarkoitetun kiellon tai rajoituksen mää-
räämistä tai muuttamista koskevassa asiassa 
saa hakea muutosta valittamalla siten kuin 
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa 
laissa säädetään. Hallinto-oikeuden muuhun 
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla 
vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää va-
litusluvan. 

tin, 16 §:n tai 21 §:n 3 momentin taikka Lii-
kenne- ja viestintäviraston 15 §:n 2 momen-
tin tai 16 §:n 16 §:n nojalla antamaa päätöstä 
käsitellään siinä hallinto-oikeudessa, jonka 
tuomiopiirissä pääosa päätöksen kohteena 
olevasta vesialueesta sijaitsee. Muutoin toi-
mivaltainen hallinto-oikeus määräytyy sen 
mukaan, minkä hallinto-oikeuden tuomiopii-
rissä valituksen kohteena olevan päätöksen 
tehneen viranomaisen toimipaikka sijaitsee. 

Hallinto-oikeuden päätökseen 15, 16 ja 20 
§:ssä tarkoitetun kiellon tai rajoituksen mää-
räämistä tai muuttamista koskevassa asiassa 
saa hakea muutosta valittamalla siten kuin 
hallintolainkäyttölaissa säädetään. Hallinto-
oikeuden muuhun päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla vain, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan. 

23 § 

Valvonta 

Tämän lain noudattamisen yleinen valvonta 
kuuluu Liikenne- ja viestintävirastolle. Ym-
päristöhaittojen ehkäisemisen ja torjumisen 
osalta lain noudattamisen yleinen valvonta 
kuuluu Valtion lupa- ja valvontavirastolle. 
Vesikulkuneuvojen käyttämistä vesialueella 
valvovat Liikenne- ja viestintävirasto, poliisi, 
Rajavartiolaitos ja Tulli. 

23 § 

Valvonta 

Tämän lain noudattamisen yleinen valvonta 
kuuluu Liikenne- ja viestintävirastolle. Ym-
päristöhaittojen ehkäisemisen ja torjumisen 
osalta lain noudattamisen yleinen valvonta 
kuuluu toimivaltaiselle elinkeino-, liikenne ja 
ympäristökeskukselle. Vesikulkuneuvojen 
käyttämistä vesialueella valvovat Liikenne- 
ja viestintävirasto, poliisi, Rajavartiolaitos ja 
Tulli. 
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87. 

Laki 

yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttami-
sesta 

 
HE 61/2018 vp 
 

Ehdotus 
 

15 § 

Moottoritehon mittaaminen 

Varsinais-Suomen maakunta, rajavartiolai-
tos tai Liikenne- ja viestintävirasto voi mää-
rätä, että kalastusaluksen moottoriteho on mi-
tattava, jos kalastuslisenssissä ja moottorin 
valmistajan antamassa moottoritehotodistuk-
sessa mainittu enimmäisteho eivät vastaa toi-
siaan tai jos on perusteltua syytä olettaa, että 
kalastusaluksen moottoriteho ylittää kalastus-
lisenssissä mainitun moottoritehon. 

Edellä tarkoitettu valvontaviranomainen 
voi asettaa määräajan, jonka kuluessa moot-
toriteho tulee mitata ja sitä koskeva todistus 
toimittaa määräyksen antaneelle valvontavi-
ranomaiselle. Jos valvontaviranomainen ei 
ole saanut asettamassaan määräajassa hyväk-
syttävää todistusta moottoritehosta, Varsi-
nais-Suomen maakunta voi valvontaviran-
omaisen pyynnöstä peruuttaa kalastusaluksen 
kalastuslisenssin toistaiseksi, kuitenkin enin-
tään siihen saakka, kunnes viranomaiselle 
toimitetaan asianmukainen moottoritehoto-
distus. 

 
Moottoritehon mittauksesta vastaa Liiken-

ne- ja viestintävirasto. Liikenne- ja viestintä-
virasto voi valtuuttaa 8 §:ssä tarkoitetun luo-
kituslaitoksen tai muun toiminnanharjoittajan 
suorittamaan moottoritehon mittaamisen. 

15 § 

Moottoritehon mittaaminen 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 
rajavartiolaitos tai Liikenne- ja viestintäviras-
to voi määrätä, että kalastusaluksen moottori-
teho on mitattava, jos kalastuslisenssissä ja 
moottorin valmistajan antamassa moottorite-
hotodistuksessa mainittu enimmäisteho eivät 
vastaa toisiaan tai jos on perusteltua syytä 
olettaa, että kalastusaluksen moottoriteho 
ylittää kalastuslisenssissä mainitun moottori-
tehon. 

Edellä tarkoitettu valvontaviranomainen 
voi asettaa määräajan, jonka kuluessa moot-
toriteho tulee mitata ja sitä koskeva todistus 
toimittaa määräyksen antaneelle valvontavi-
ranomaiselle. Jos valvontaviranomainen ei 
ole saanut asettamassaan määräajassa hyväk-
syttävää todistusta moottoritehosta, elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskus voi valvon-
taviranomaisen pyynnöstä peruuttaa kalas-
tusaluksen kalastuslisenssin toistaiseksi, kui-
tenkin enintään siihen saakka, kunnes viran-
omaiselle toimitetaan asianmukainen mootto-
ritehotodistus. 

Moottoritehon mittauksesta vastaa Liiken-
ne- ja viestintävirasto. Liikenne- ja viestintä-
virasto voi valtuuttaa 8 §:ssä tarkoitetun luo-
kituslaitoksen tai muun toiminnanharjoittajan 
suorittamaan moottoritehon mittaamisen. 

69 § 

Tietojen luovuttaminen rekistereistä 

Tässä laissa tarkoitetuista rekistereistä tie-
dot voidaan luovuttaa rekisterin otteella tai 
teknisen käyttöyhteyden välityksellä. Tietojen 
luovutuksesta päättää rekisteriä pitävä viran-

69 § 

Tietojen luovuttaminen rekistereistä 

Tässä laissa tarkoitetuista rekistereistä tie-
dot voidaan luovuttaa rekisterin otteella tai 
rajapinnan kautta taikka muutoin sähköisesti. 
Tietojen luovutuksesta päättää rekisteriä pi-
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omainen. Ennen tietojen luovuttamista tietoja 
luovuttavan on varmistuttava siitä, että tieto-
jen suojauksesta huolehditaan asianmukaises-
ti. 

Salassapitosäännösten estämättä käyttötar-
koituksen kannalta tarpeellisia tietoja voi-
daan luovuttaa: 

1) Tullille laissa säädettyjä valvontatehtä-
viä, rikosten ehkäisyä, esitutkintaa sekä vero-
tusta ja sen valvontaa varten; 

2) poliisille kalastuksen valvontaa, rajatur-
vallisuuden ylläpitämistä, meriliikenteen val-
vontaa, rikosten ehkäisyä, esitutkintaa ja öl-
jypäästöjen tutkintaa sekä pelastustoimintaa 
varten; 

3) Liikenne- ja viestintävirastolle merenku-
lun ohjausta, meriturvallisuuden valvontaa ja 
liikenneasioiden rekisterin ylläpitoa varten; 

4) ulosottoviranomaisille niille kuuluvien 
täytäntöönpanotehtävien hoitamista varten; 

5) elintarvikevalvontaviranomaisille elin-
tarvikkeita koskevan lainsäädännön noudat-
tamisen valvontaa varten; 

6) Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle 
yhteisen kalastuspolitiikan noudattamisen 
valvontaan ja seuraamusten määräämiseen 
sekä niiden suomalaisten alusten rekisteröin-
tiä varten, joiden kotipaikka on Ahvenan-
maan maakunnassa; 

7) Euroopan komissiolle, Euroopan kalas-
tuksenvalvontavirastolle ja Euroopan unionin 
jäsenvaltioille yhteisen kalastuspolitiikan 
noudattamisen valvontaa ja seuraamusten 
määräämistä varten; 

8) kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta 
annetun lain (998/2012) 10 §:ssä tarkoitetulle 
kalastusvakuutuslaitokselle vakuutustuen 
maksamista koskevaa päätöksentekoa varten; 

9) kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta 
annetun lain 19 §:ssä tarkoitetulle maakun-
nalle vakuutustuen takaisinperintää varten. 

tävä viranomainen. Ennen tietojen luovutta-
mista tietoja luovuttavan on varmistuttava 
siitä, että tietojen suojauksesta huolehditaan 
asianmukaisesti. 

Salassapitosäännösten estämättä käyttötar-
koituksen kannalta tarpeellisia tietoja voi-
daan luovuttaa: 

1) Tullille laissa säädettyjä valvontatehtä-
viä, rikosten ehkäisyä, esitutkintaa sekä vero-
tusta ja sen valvontaa varten; 

2) poliisille kalastuksen valvontaa, rajatur-
vallisuuden ylläpitämistä, meriliikenteen val-
vontaa, rikosten ehkäisyä, esitutkintaa ja öl-
jypäästöjen tutkintaa sekä pelastustoimintaa 
varten; 

3) Liikenne- ja viestintävirastolle merenku-
lun ohjausta, meriturvallisuuden valvontaa ja 
liikenneasioiden rekisterin ylläpitoa varten; 

4) ulosottoviranomaisille niille kuuluvien 
täytäntöönpanotehtävien hoitamista varten; 

5) elintarvikevalvontaviranomaisille elin-
tarvikkeita koskevan lainsäädännön noudat-
tamisen valvontaa varten; 

6) Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle 
yhteisen kalastuspolitiikan noudattamisen 
valvontaan ja seuraamusten määräämiseen 
sekä niiden suomalaisten alusten rekisteröin-
tiä varten, joiden kotipaikka on Ahvenan-
maan maakunnassa; 

7) Euroopan komissiolle, Euroopan kalas-
tuksenvalvontavirastolle ja Euroopan unionin 
jäsenvaltioille yhteisen kalastuspolitiikan 
noudattamisen valvontaa ja seuraamusten 
määräämistä varten; 

8) kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta 
annetun lain (998/2012) 10 §:ssä tarkoitetulle 
kalastusvakuutuslaitokselle vakuutustuen 
maksamista koskevaa päätöksentekoa varten; 

9) kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta 
annetun lain 19 §:ssä tarkoitetulle elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukselle vakuutus-
tuen takaisinperintää varten. 

71 § 

Muutoksenhaku 

Tämän lain 8 ja 15 §:ssä tarkoitetun luoki-
tuslaitoksen tai toiminnanharjoittajan mootto-
ritehon varmentamista ja moottoritehon mit-
taamista koskevaan päätökseen saa vaatia oi-
kaisua Liikenne- ja viestintävirastolta siten 
kuin hallintolaissa säädetään. 

71 § 

Muutoksenhaku 

Tämän lain 8 ja 15 §:ssä tarkoitetun luoki-
tuslaitoksen tai toiminnanharjoittajan mootto-
ritehon varmentamista ja moottoritehon mit-
taamista koskevaan päätökseen saa vaatia oi-
kaisua Liikenne- ja viestintävirastolta siten 
kuin hallintolaissa säädetään. 
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Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätök-
seen ja muihin kuin 1 momentissa tarkoitet-
tuihin tämän lain mukaisiin päätöksiin hae-
taan muutosta siten kuin oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetussa laissa ( / ) sääde-
tään, jollei muualla laissa toisin säädetä. 

Maaseutuvirastolla on oikeus hakea muu-
tosta hallinto-oikeuden päätökseen, jolla sen 
tämän lain nojalla antama päätös on kumottu 
tai sitä on muutettu. 

Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätök-
seen ja muihin kuin 1 momentissa tarkoitet-
tuihin tämän lain mukaisiin päätöksiin hae-
taan muutosta siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa (586/1996) säädetään, jollei muualla 
laissa toisin säädetä. 

Maaseutuvirastolla on oikeus hakea muu-
tosta hallinto-oikeuden päätökseen, jolla sen 
tämän lain nojalla antama päätös on kumottu 
tai sitä on muutettu. 
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88. 

Laki 

ympäristönsuojelun muuttamisesta 

 
 
 
 

HE 61/2018 vp Ehdotus 
 

24 §  

Muut valvontaviranomaiset 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto valvoo 
216 §:n 2 momentin nojalla annetun orgaani-
sia liuottimia sisältäviä tuotteita koskevan 
valtioneuvoston asetuksen noudattamista yh-
dessä 23 §:n 1 momentissa tarkoitettujen 
yleisten valvontaviranomaisten kanssa. 

Kuluttajaturvallisuuslaissa tarkoitetut val-
vontaviranomaiset ja työsuojeluviranomaiset 
valvovat toimialallaan 217 §:n 2 momentin 
nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen 
noudattamista. Maakunnan terveydensuoje-
luviranomaiset, kuluttajaturvallisuuslaissa 
tarkoitetut valvontaviranomaiset ja elintarvi-
kevalvontaviranomaiset valvovat toimialal-
laan 17 luvun säännösten nojalla annetun val-
tioneuvoston asetuksen noudattamista. 

Liikenne- ja viestintävirasto toimii liikku-
viin työkoneisiin tarkoitettujen polttomootto-
reiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen raja-
arvoihin ja tyyppihyväksyntään liittyvistä 
vaatimuksista, asetusten (EU) N:o 1024/2012 
ja (EU) N:o 167/2013 muuttamisesta ja di-
rektiivin 97/68/EY muuttamisesta ja kumoa-
misesta annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) 2016/1628, jäl-
jempänä työkonemoottoreiden tyyppihyväk-
syntäasetus, tarkoitettuna markkinavalvonta-
viranomaisena. 

Tulli ja rajavartiolaitos valvovat tämän lain 
ja sen nojalla annettujen säännösten noudat-
tamista toimialallaan. 

24 § 

Muut valvontaviranomaiset 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto valvoo 
216 §:n 2 momentin nojalla annetun orgaani-
sia liuottimia sisältäviä tuotteita koskevan 
valtioneuvoston asetuksen noudattamista yh-
dessä 23 §:n 1 momentissa tarkoitettujen 
yleisten valvontaviranomaisten kanssa.  

Kuluttajaturvallisuuslaissa tarkoitetut val-
vontaviranomaiset ja työsuojeluviranomainen 
valvovat toimialallaan 217 §:n 2 momentin 
nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen 
noudattamista. Kunnan terveydensuojeluvi-
ranomaiset, kuluttajaturvallisuuslaissa tarkoi-
tetut valvontaviranomaiset ja elintarvikeval-
vontaviranomaiset valvovat toimialallaan 17 
luvun säännösten nojalla annetun valtioneu-
voston asetuksen noudattamista.  

Liikenne- ja viestintävirasto toimii liikku-
viin työkoneisiin tarkoitettujen polttomootto-
reiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen raja-
arvoihin ja tyyppihyväksyntään liittyvistä 
vaatimuksista, asetusten (EU) N:o 1024/2012 
ja (EU) N:o 167/2013 muuttamisesta ja di-
rektiivin 97/68/EY muuttamisesta ja kumoa-
misesta annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) 2016/1628, jäl-
jempänä työkonemoottoreiden tyyppihyväk-
syntäasetus, tarkoitettuna markkinavalvonta-
viranomaisena.  

Tulli ja rajavartiolaitos valvovat tämän lain 
ja sen nojalla annettujen säännösten noudat-
tamista toimialallaan 

 
152 § 152 § 
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Meluselvitysten ja meluntorjunnan toiminta-
suunnitelmien laatimismenettely  

Meluselvityksen ja meluntorjunnan toimin-
tasuunnitelman laatii maanteistä ja rautateistä 
Väylävirasto, lentoasemista lentoaseman pi-
täjä ja muista liikennealueista liikennealueen 
pitäjä sekä väestökeskittymistä muiden kuin 
edellä mainittujen kohteiden osalta asian-
omainen kunta. Väylävirasto ja lentoaseman 
pitäjä toimittavat laatimansa meluselvityksen 
ja toimintasuunnitelman asianomaiselle kun-
nalle, jonka on otettava ne huomioon laaties-
saan väestökeskittymän meluselvitystä ja 
toimintasuunnitelmaa. 

Meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa laa-
dittaessa suunnitelmaluonnoksesta on pyy-
dettävä lausunto vaikutusalueen kunnilta ja 
maakunnilta, Valtion lupa- ja valvontaviras-
tolta, Liikenne- ja viestintävirastolta, lento-
aseman pitäjältä sekä valtioneuvoston ase-
tuksella säädettäviltä muilta tahoilta. Kaikille 
muille on varattava riittävän ajoissa tilaisuus 
tutustua suunnitelmaluonnokseen sekä esittää 
siitä mielipiteensä. Mahdollisuus varataan 
tiedottamalla asiasta paikkakunnalla yleisesti 
leviävässä sanomalehdessä ja yleisessä tieto-
verkossa. Mielipiteiden esittämiselle on va-
rattava aikaa vähintään 30 päivää.  

Valmiista suunnitelmasta perusteluineen 
sekä siitä, miten lausunnot ja mielipiteet on 
otettu huomioon, on tiedotettava siten kuin 2 
momentissa säädetään. 

Meluselvitys ja meluntorjunnan toiminta-
suunnitelma on tarkistettava vähintään viiden 
vuoden välein niiden laatimisesta, jolloin 
toimintasuunnitelma ja tarvittaessa myös me-
luselvitys uusitaan. Toimintasuunnitelmaa on 
tarkistettava tarvittaessa muulloinkin, jos 
alueella ilmenee melutilanteeseen oleellisesti 
vaikuttava uusi tekijä. Toimintasuunnitelmia 
tarkistettaessa on noudatettava, mitä 2 ja 3 
momentissa säädetään lausuntojen pyytämi-
sestä ja mielipiteiden esittämisestä. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään sii-
tä, mihin mennessä meluselvitys ja toiminta-
suunnitelma on viimeistään tehtävä. 

Meluselvitysten ja meluntorjunnan toiminta-
suunnitelmien laatimismenettely  

Meluselvityksen ja meluntorjunnan toimin-
tasuunnitelman laatii maanteistä ja rautateistä 
Väylävirasto, lentoasemista lentoaseman pi-
täjä ja muista liikennealueista liikennealueen 
pitäjä sekä väestökeskittymistä muiden kuin 
edellä mainittujen kohteiden osalta asian-
omainen kunta. Väylävirasto ja lentoaseman 
pitäjä toimittavat laatimansa meluselvityksen 
ja toimintasuunnitelman asianomaiselle kun-
nalle, jonka on otettava ne huomioon laaties-
saan väestökeskittymän meluselvitystä ja 
toimintasuunnitelmaa. 

Meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa laa-
dittaessa suunnitelmaluonnoksesta on pyy-
dettävä lausunto vaikutusalueen kunnilta ja 
valtion valvontaviranomaisilta, Liikenne- ja 
viestintävirastolta, lentoaseman pitäjältä sekä 
valtioneuvoston asetuksella säädettäviltä 
muilta tahoilta. Kaikille muille on varattava 
riittävän ajoissa tilaisuus tutustua suunnitel-
maluonnokseen sekä esittää siitä mielipiteen-
sä. Mahdollisuus varataan tiedottamalla asi-
asta paikkakunnalla yleisesti leviävässä sa-
nomalehdessä ja yleisessä tietoverkossa. 
Mielipiteiden esittämiselle on varattava aikaa 
vähintään 30 päivää.  

Valmiista suunnitelmasta perusteluineen 
sekä siitä, miten lausunnot ja mielipiteet on 
otettu huomioon, on tiedotettava noudattaen 
2 momenttia.  

Meluselvitys ja meluntorjunnan toiminta-
suunnitelma on tarkistettava vähintään viiden 
vuoden välein niiden laatimisesta, jolloin 
toimintasuunnitelma ja tarvittaessa myös me-
luselvitys uusitaan. Toimintasuunnitelmaa on 
tarkistettava tarvittaessa muulloinkin, jos 
alueella ilmenee melutilanteeseen oleellisesti 
vaikuttava uusi tekijä. Toimintasuunnitelmia 
tarkistettaessa on noudatettava, mitä 2 ja 3 
momentissa säädetään lausuntojen pyytämi-
sestä ja mielipiteiden esittämisestä.  

Valtioneuvoston asetuksella säädetään sii-
tä, mihin mennessä meluselvitys ja toiminta-
suunnitelma on viimeistään tehtävä. 
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89. 

Laki 

tieliikennelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
 
muutetaan tieliikennelain (267/1981) 28 c, 49, 50, 87, 87 b, 87 c, 97, 97 a ja 106 a §, sellai-

sina kuin ne ovat 28 c § laissa 75/2015, 49 § osaksi laeissa 523/2009, 1291/2009, 624/2010 ja 
508/2017, 50 § osaksi laeissa 1010/2002 ja 1291/2009, 87 ja 87 b § laissa 1043/2014, 87 c § 
laissa 508/2017, 97 ja 106 a § laissa 1291/2009 sekä 97 a § laissa 242/2017, seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

28 c §  

Vammaisen pysäköintiluvan myöntäminen 

Pysäköintilupa voidaan myöntää sellaiselle 
vaikeasti vammaiselle tai sellaisen vaikeasti 
vammaisen henkilön kuljettamista varten, 
jolla on näkövamma tai jonka vammasta ai-
heutuu haittaa liikuntakyvylle. Valtioneuvos-
ton asetuksella annetaan tarkempia säännök-
siä edellytyksenä olevan vamman vaikeusas-
teesta ja siitä aiheutuvasta haitasta. 

Vammaisen pysäköintiluvan myöntää Lii-
kenteen turvallisuusvirasto. Hakemukseen on 
liitettävä lääkärinlausunto 1 momentissa tar-
koitettujen edellytysten täyttymisestä ja lau-
sunnon voimassaoloajasta. Lupa myönnetään 
lääkärinlausunnon voimassaoloajaksi, kui-
tenkin enintään 10 vuodeksi. Lupaviran-
omainen voi peruuttaa pysäköintiluvan lu-
vanhaltijan hakemuksesta. 

Liikenteen turvallisuusvirasto voi hankkia 
myöntämiseen liittyvien tehtävien hoitami-
sessa tarvittavia palveluja Suomessa toimivil-
ta yksityisiltä tai julkisilta palvelun tuottajil-
ta. Palvelutehtävä voi sisältää hakemusten 
vastaanottamisen, niiden vireilläolon ja käsit-
telyn edellyttämät tehtävät sekä pysäköinti-
luvan luovuttamisen, jollei sitä postiteta haki-
jalle. Palvelutehtävän hoitamiseen sovelle-
taan mitä ajokorttilaissa (386/2011) sääde-
tään ajokortin, ajokorttiluvan ja eräiden mui-
den lupien myöntämiseen liittyvien tehtävien 
hoitamisesta palvelutehtävänä, palvelun tuot-
tajan luotettavuudesta, palvelutehtävää kos-
kevasta sopimuksesta sekä hakemusasian vi-

28 c §  

Vammaisen pysäköintiluvan myöntäminen 

Pysäköintilupa voidaan myöntää sellaiselle 
vaikeasti vammaiselle tai sellaisen vaikeasti 
vammaisen henkilön kuljettamista varten, 
jolla on näkövamma tai jonka vammasta ai-
heutuu haittaa liikuntakyvylle. Valtioneuvos-
ton asetuksella annetaan tarkempia säännök-
siä edellytyksenä olevan vamman vaikeusas-
teesta ja siitä aiheutuvasta haitasta. 

Vammaisen pysäköintiluvan myöntää Lii-
kenne- ja viestintävirasto. Hakemukseen on 
liitettävä lääkärinlausunto 1 momentissa tar-
koitettujen edellytysten täyttymisestä ja lau-
sunnon voimassaoloajasta. Lupa myönnetään 
lääkärinlausunnon voimassaoloajaksi, kui-
tenkin enintään 10 vuodeksi. Lupaviran-
omainen voi peruuttaa pysäköintiluvan lu-
vanhaltijan hakemuksesta. 

Liikenne- ja viestintävirasto voi hankkia 
myöntämiseen liittyvien tehtävien hoitami-
sessa tarvittavia palveluja Suomessa toimivil-
ta yksityisiltä tai julkisilta palvelun tuottajil-
ta. Palvelutehtävä voi sisältää hakemusten 
vastaanottamisen, niiden vireilläolon ja käsit-
telyn edellyttämät tehtävät sekä pysäköinti-
luvan luovuttamisen, jollei sitä postiteta haki-
jalle. Palvelutehtävän hoitamiseen sovelle-
taan mitä ajokorttilaissa (386/2011) sääde-
tään ajokortin, ajokorttiluvan ja eräiden mui-
den lupien myöntämiseen liittyvien tehtävien 
hoitamisesta palvelutehtävänä, palvelun tuot-
tajan luotettavuudesta, palvelutehtävää kos-
kevasta sopimuksesta sekä hakemusasian vi-
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reille saattamisesta ja lääkärinlausunnon toi-
mittamisesta. 

reille saattamisesta ja lääkärinlausunnon toi-
mittamisesta. 

49 §  

Liikenteen ohjaajat 

Liikenteen ohjaajana toimii poliisimies. 
Tiellä suoritettavien puolustusvoimien harjoi-
tusten aikana liikennettä ohjaa sotilaspoliisi 
tai tähän tehtävään määrätty sotilashenkilö. 
Rajavartiomiehen osallistumisesta liikenteen 
ohjaukseen säädetään rajavartiolaissa 
(578/2005). 

Poliisi voi oikeuttaa työsuojelutarkastajan 
ohjaamaan liikennettä poliisin ja työsuojelu-
viranomaisten yhdessä tiellä suorittamassa 
moottoriajoneuvon kuljettajan ajo- ja lepoai-
kojen valvonnassa. 

Liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden 
varmistamiseksi liikenteen ohjaajina toimivat 
myös henkilöt, jotka: 

1) Liikennevirasto määrää ohjaamaan lii-
kennettä tien ja rautatien tasoristeyksessä;  

 
2) kunnallinen viranomainen määrää oh-

jaamaan liikennettä paikassa, jossa raitiovau-
nuliikenteestä voi aiheutua vaaraa tai haittaa 
muulle tieliikenteelle; 

3) liikenteen ohjauksesta vastaava viran-
omainen määrää ohjaamaan liikennettä tiellä 
tai sen läheisyydessä tehtävän työn tai tutki-
muksen vuoksi; 

4) Liikenteen turvallisuusvirasto tai poliisi 
määrää ohjaamaan liikennettä erikoiskulje-
tuksessa; 

5) poliisi määrää ohjaamaan liikennettä laa-
jan ja pitkäkestoisen liikenneruuhkan vuoksi; 

6) poliisi määrää tilapäisesti ohjaamaan lii-
kennettä urheilukilpailujen, kansanjuhlien, 
näyttelyiden tai muiden vastaavien syiden 
vuoksi; 

7) poliisi määrää ohjaamaan liikennettä 
lauttapaikalla, pysäköintialueella tai -
laitoksessa; 

8) poliisi määrää ohjaamaan liikennettä on-
nettomuuden tai muun vastaavan syyn vuok-
si; 

9) pelastusviranomainen tai muu pelastus-
toiminnan johtaja määrää ohjaamaan liiken-
nettä, kun tehtävä liittyy pelastuslain 
(468/2003) mukaiseen avustamiseen pelas-
tustoiminnassa. 

49 §  

Liikenteen ohjaajat 

Liikenteen ohjaajana toimii poliisimies. 
Tiellä suoritettavien puolustusvoimien harjoi-
tusten aikana liikennettä ohjaa sotilaspoliisi 
tai tähän tehtävään määrätty sotilashenkilö. 
Rajavartiomiehen osallistumisesta liikenteen 
ohjaukseen säädetään rajavartiolaissa 
(578/2005). 

Poliisi voi oikeuttaa työsuojelutarkastajan 
ohjaamaan liikennettä poliisin ja työsuojelu-
viranomaisten yhdessä tiellä suorittamassa 
moottoriajoneuvon kuljettajan ajo- ja lepoai-
kojen valvonnassa. 

Liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden 
varmistamiseksi liikenteen ohjaajina toimivat 
myös henkilöt, jotka: 

1) Liikenne- ja viestintävirasto määrää oh-
jaamaan liikennettä tien ja rautatien tasoris-
teyksessä;  

2) kunnallinen viranomainen määrää oh-
jaamaan liikennettä paikassa, jossa raitiovau-
nuliikenteestä voi aiheutua vaaraa tai haittaa 
muulle tieliikenteelle; 

3) liikenteen ohjauksesta vastaava viran-
omainen määrää ohjaamaan liikennettä tiellä 
tai sen läheisyydessä tehtävän työn tai tutki-
muksen vuoksi; 

4) Liikenne- ja viestintävirasto tai poliisi 
määrää ohjaamaan liikennettä erikoiskulje-
tuksessa;  

5) poliisi määrää ohjaamaan liikennettä laa-
jan ja pitkäkestoisen liikenneruuhkan vuoksi; 

6) poliisi määrää tilapäisesti ohjaamaan lii-
kennettä urheilukilpailujen, kansanjuhlien, 
näyttelyiden tai muiden vastaavien syiden 
vuoksi; 

7) poliisi määrää ohjaamaan liikennettä 
lauttapaikalla, pysäköintialueella tai -
laitoksessa; 

8) poliisi määrää ohjaamaan liikennettä on-
nettomuuden tai muun vastaavan syyn vuok-
si; 

9) pelastusviranomainen tai muu pelastus-
toiminnan johtaja määrää ohjaamaan liiken-
nettä, kun tehtävä liittyy pelastuslain 
(379/2011) mukaiseen avustamiseen pelas-
tustoiminnassa. 
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Viranomainen voi määrätä liikenteen oh-
jaajan tiettyä tehtävää varten taikka määrä-
ajaksi. Liikenteen ohjaajana toimivan henki-
lön on oltava täysi-ikäinen, hänen on annet-
tava suostumuksensa tehtävään ja hänellä on 
oltava tehtävän edellyttämä asiantuntemus. 

Liikenteen ohjaajaksi 3 momentin 1–5 
kohdan perusteella määrätyltä henkilöltä 
edellytetään tehtävään määräävän viranomai-
sen hyväksymää liikenteen ohjaajan koulu-
tusta. 

Liikenteen ohjaajalla on oltava selvästi 
erottuva vaatetus, joka vastaa standardin 
SFS-EN 471 tai SFS-EN ISO 20471 vaati-
muksia. Liikenteen turvallisuusvirasto antaa 
tarkemmat määräykset erikoiskuljetuksen lii-
kenteen ohjaajan vaatetuksen näkyvyysvaa-
timuksista. 

Liikenteen ohjaajaksi määrättyyn henki-
löön sovelletaan rikosoikeudellista virkavas-
tuuta koskevia säännöksiä. Vahingonkor-
vausvastuusta säädetään vahingonkorvaus-
laissa (412/1974). 

Viranomainen voi määrätä liikenteen oh-
jaajan tiettyä tehtävää varten taikka määrä-
ajaksi. Liikenteen ohjaajana toimivan henki-
lön on oltava täysi-ikäinen, hänen on annet-
tava suostumuksensa tehtävään ja hänellä on 
oltava tehtävän edellyttämä asiantuntemus. 

Liikenteen ohjaajaksi 3 momentin 1–5 
kohdan perusteella määrätyltä henkilöltä 
edellytetään tehtävään määräävän viranomai-
sen hyväksymää liikenteen ohjaajan koulu-
tusta. 

Liikenteen ohjaajalla on oltava selvästi 
erottuva vaatetus, joka vastaa standardin 
SFS-EN 471 tai SFS-EN ISO 20471 vaati-
muksia. Liikenne- ja viestintävirasto antaa 
tarkemmat määräykset erikoiskuljetuksen lii-
kenteen ohjaajan vaatetuksen näkyvyysvaa-
timuksista.  

Liikenteen ohjaajaksi määrättyyn henki-
löön sovelletaan rikosoikeudellista virkavas-
tuuta koskevia säännöksiä. Vahingonkor-
vausvastuusta säädetään vahingonkorvaus-
laissa (412/1974). 

50 §  

Liikenteen ohjauslaitteet 

Liikennemerkeillä, liikennevaloilla ja muil-
la liikenteen ohjauslaitteilla osoitettavista 
käskyistä ja kielloista ja niiden muusta mer-
kityksestä sekä eri kielten käyttämisestä lii-
kennemerkeissä ja muissa liikenteen ohjaus-
laitteissa säädetään valtioneuvoston asetuk-
sella. 

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksel-
la annetaan tarpeelliset säännökset liikenne-
merkeistä ja muista liikenteen ohjauslaitteista 
sekä niiden käytöstä. Liikenne- ja viestintä-
ministeriö voi kokeilutarkoituksessa vahvis-
taa käytettäviksi valtioneuvoston asetuksesta 
tai liikenne- ja viestintäministeriön asetuk-
sesta poikkeavia liikenteen ohjauslaitteita. 

Liikennevirasto antaa tarkempia määräyk-
siä liikenteen ohjauslaitteiden väreistä, raken-
teesta ja mitoituksesta ja se voi myöntää 
poikkeuksia näistä määräyksistä. 

50 §  

Liikenteen ohjauslaitteet 

Liikennemerkeillä, liikennevaloilla ja muil-
la liikenteen ohjauslaitteilla osoitettavista 
käskyistä ja kielloista ja niiden muusta mer-
kityksestä sekä eri kielten käyttämisestä lii-
kennemerkeissä ja muissa liikenteen ohjaus-
laitteissa säädetään valtioneuvoston asetuk-
sella. 

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksel-
la annetaan tarpeelliset säännökset liikenne-
merkeistä ja muista liikenteen ohjauslaitteista 
sekä niiden käytöstä. Liikenne- ja viestintä-
ministeriö voi kokeilu-tarkoituksessa vahvis-
taa käytettäviksi valtioneuvoston asetuksesta 
tai liikenne- ja viestintäministeriön asetuk-
sesta poikkeavia liikenteen ohjauslaitteita. 

Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarkem-
pia määräyksiä liikenteen ohjauslaitteiden 
väreistä, rakenteesta ja mitoituksesta ja se voi 
myöntää poikkeuksia näistä määräyksistä. 

87 §  

Ajoneuvon mitat, massat ja kuormaaminen 

Ajoneuvo on kuormattava siten, ettei 
kuorma voi vaarantaa henkilöitä, vahingoit-

87 §  

Ajoneuvon mitat, massat ja kuormaaminen 

Ajoneuvo on kuormattava siten, ettei 
kuorma voi vaarantaa henkilöitä, vahingoit-
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taa omaisuutta, laahata maata, pudota tielle, 
pölytä häiritsevästi tai aiheuttaa muuta siihen 
verrattavaa haittaa taikka synnyttää tarpee-
tonta melua. 

Ajoneuvossa tai ajoneuvoyhdistelmässä ei 
saa kuljettaa useampaa henkilöä kuin ajoneu-
von sallittu henkilökuorma on, ellei erikseen 
toisin säädetä. 

Ajoneuvo tai ajoneuvoyhdistelmä ei saa 
mitoiltaan eikä massaltaan olla suurempi eikä 
siinä saa kuljettaa suurempaa tai painavam-
paa kuormaa kuin tiellä yleisesti sallittuja 
mittoja ja massoja koskevissa säännöksissä 
säädetään tai niiden nojalla myönnetyssä 
poikkeusluvassa sallitaan. 

Ajoneuvolle ja ajoneuvoyhdistelmälle tiellä 
yleisesti sallituista mitoista ja massoista, 
yleisesti sallituista mitoista poikkeamisen 
merkitsemisestä, hinattavan ajoneuvon kyt-
kennän ehdoista, ajoneuvon kuormaamisesta, 
kuorman varmistamisesta, hinaamisesta sekä 
näistä myönnettävistä poikkeuksista sääde-
tään valtioneuvoston asetuksella. 

Liikenteen turvallisuusvirasto voi myöntää 
poikkeuksen muualla kuin Euroopan talous-
alueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröidyn 
tai käyttöön otetun ajoneuvon mitoista ja 
massoista annetuista säännöksistä. Liikenne- 
ja viestintäministeriön asetuksella säädetään 
Liikenteen turvallisuusviraston myöntämien 
poikkeusten voimassaoloajasta ja tarvittaessa 
muista ehdoista, vastavuoroisuuden noudat-
tamisesta poikkeuksia myönnettäessä sekä 
muista poikkeusten myöntämisen edellytyk-
sistä. 

Säännösten tai määräysten vastaisesti 
kuormatun ajoneuvon saa kuljettaa liikenteen 
valvojan sopivaksi katsomaan paikkaan yli-
kuorman purkamiseksi tai virheellisen kuor-
mauksen korjaamiseksi. 

Eläinten kuljettamisesta moottorikäyttöisel-
lä ja hinattavalla ajoneuvolla on lisäksi voi-
massa, mitä siitä erikseen säädetään. 

taa omaisuutta, laahata maata, pudota tielle, 
pölytä häiritsevästi tai aiheuttaa muuta siihen 
verrattavaa haittaa taikka synnyttää tarpee-
tonta melua. 

Ajoneuvossa tai ajoneuvoyhdistelmässä ei 
saa kuljettaa useampaa henkilöä kuin ajoneu-
von sallittu henkilökuorma on, ellei erikseen 
toisin säädetä. 

Ajoneuvo tai ajoneuvoyhdistelmä ei saa 
mitoiltaan eikä massaltaan olla suurempi eikä 
siinä saa kuljettaa suurempaa tai painavam-
paa kuormaa kuin tiellä yleisesti sallittuja 
mittoja ja massoja koskevissa säännöksissä 
säädetään tai niiden nojalla myönnetyssä 
poikkeusluvassa sallitaan. 

Ajoneuvolle ja ajoneuvoyhdistelmälle tiellä 
yleisesti sallituista mitoista ja massoista, 
yleisesti salli-tuista mitoista poikkeamisen 
merkitsemisestä, hinattavan ajoneuvon kyt-
kennän ehdoista, ajoneuvon kuormaamisesta, 
kuorman varmistamisesta, hinaamisesta sekä 
näistä myönnettävistä poikkeuksista sääde-
tään valtioneuvoston asetuksella. 

Liikenne- ja viestintävirasto voi myöntää 
poikkeuksen muualla kuin Euroopan talous-
alueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröidyn 
tai käyttöön otetun ajoneuvon mitoista ja 
massoista annetuista säännöksistä. Liikenne- 
ja viestintäministeriön asetuksella säädetään 
Liikenne- ja viestintäviraston myöntämien 
poikkeusten voimassaoloajasta ja tarvittaessa 
muista ehdoista, vastavuoroisuuden noudat-
tamisesta poikkeuksia myönnettäessä sekä 
muista poikkeusten myöntämisen edellytyk-
sistä. 

Säännösten tai määräysten vastaisesti 
kuormatun ajoneuvon saa kuljettaa liikenteen 
valvojan sopi-vaksi katsomaan paikkaan yli-
kuorman purkamiseksi tai virheellisen kuor-
mauksen korjaamiseksi. 

Eläinten kuljettamisesta moottorikäyttöisel-
lä ja hinattavalla ajoneuvolla on lisäksi voi-
massa, mitä siitä erikseen säädetään. 

87 b §  

Erikoiskuljetuksen suorittaminen 

Edellä 87 §:stä poiketen erikoiskuljetuksen 
saa suorittaa edellyttäen, että riittävässä mää-
rin ehkäistään kuljetuksesta aiheutuva vaara 
ja haitta. Erikoiskuljetuksen yhteydessä on 
tarvittaessa käytettävä varoitusajoneuvoja ja 

87 b §  

Erikoiskuljetuksen suorittaminen 

Edellä 87 §:stä poiketen erikoiskuljetuksen 
saa suorittaa edellyttäen, että riittävässä mää-
rin ehkäistään kuljetuksesta aiheutuva vaara 
ja haitta. Erikoiskuljetuksen yhteydessä on 
tarvittaessa käytettävä varoitusajoneuvoja ja 
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liikenteen ohjaajia. 
Erikoiskuljetuksessa kuorma on kuormat-

tava sellaiseen ajoneuvoon tai ajoneuvoyh-
distelmään, jolla kuljetettaessa ei tarpeetto-
masti ylitetä tiellä yleisesti sallittuja mittoja 
eikä massoja. Ensisijaisesti on vältettävä sal-
litun leveyden ylittämistä ja toissijaisesti 
korkeuden ylittämistä. 

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa tarvit-
taessa tarkemmat määräykset: 

1) erikoiskuljetuksessa sallituista ajoneu-
voista ja ajoneuvoyhdistelmistä sekä erikois-
kuljetuksessa sallittavista kuormista; 

2) erikoiskuljetusyhdistelmissä käytettä-
vien ajoneuvojen kytkentävaatimuksista; 

3) erikoiskuljetuksessa sallituista mitoista 
ja massoista sekä erikoiskuljetuksena kulje-
tettavan kuorman kuormaamisesta; 

4) erikoiskuljetuksena kuljetettavan kuor-
man merkitsemisestä; 

5) muun kuin jakamattoman kuorman kul-
jettamisesta erikoiskuljetuksessa; 

6) erikoiskuljetuksessa noudatettavista no-
peusrajoituksista; 

7) varoitusajoneuvojen ja liikenteen ohjaa-
jien käyttämisestä erikoiskuljetuksessa, pe-
räkkäisten erikoiskuljetusten kuljettamisesta 
ryhmänä sekä ehdoista erikoiskuljetuksesta 
aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemiseksi 
sekä muista turvallisuusvaatimuksista. 

Erikoiskuljetukseen käytettävää ajoneuvoa 
koskevista teknisistä vaatimuksista sekä ajo-
neuvon varusteista ja hyväksymisestä sääde-
tään ajoneuvolaissa ja sen nojalla. 

liikenteen ohjaajia. 
Erikoiskuljetuksessa kuorma on kuormat-

tava sellaiseen ajoneuvoon tai ajoneuvoyh-
distelmään, jolla kuljetettaessa ei tarpeetto-
masti ylitetä tiellä yleisesti sallittuja mittoja 
eikä massoja. Ensisijaisesti on vältettävä sal-
litun leveyden ylittämistä ja toissijaisesti 
korkeuden ylittämistä. 

Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarvitta-
essa tarkemmat määräykset: 

1) erikoiskuljetuksessa sallituista ajoneu-
voista ja ajoneuvoyhdistelmistä sekä erikois-
kuljetuksessa sallittavista kuormista; 

2) erikoiskuljetusyhdistelmissä käytettä-
vien ajoneuvojen kytkentävaatimuksista; 

3) erikoiskuljetuksessa sallituista mitoista 
ja massoista sekä erikoiskuljetuksena kulje-
tettavan kuorman kuormaamisesta; 

4) erikoiskuljetuksena kuljetettavan kuor-
man merkitsemisestä; 

5) muun kuin jakamattoman kuorman kul-
jettamisesta erikoiskuljetuksessa; 

6) erikoiskuljetuksessa noudatettavista no-
peusrajoituksista; 

7) varoitusajoneuvojen ja liikenteen ohjaa-
jien käyttämisestä erikoiskuljetuksessa, pe-
räkkäisten eri-koiskuljetusten kuljettamisesta 
ryhmänä sekä ehdoista erikoiskuljetuksesta 
aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemiseksi 
sekä muista turvallisuusvaatimuksista. 

Erikoiskuljetukseen käytettävää ajoneuvoa 
koskevista teknisistä vaatimuksista sekä ajo-
neuvon varusteista ja hyväksymisestä sääde-
tään ajoneuvolaissa ja sen nojalla. 

87 c §  

Erikoiskuljetuslupa 

Erikoiskuljetukseen on oltava erikoiskulje-
tuslupa, jos kuljetus ylittää tiellä yleisesti sal-
litun massan tai merkittävästi tiellä yleisesti 
sallitun mitan. Erikoiskuljetuslupa edellyte-
tään kuitenkin myös tiellä yleisesti sallitun 
mitan ylittävään kuljetukseen, jos erikoiskul-
jetukseen käytetään muussa kuin ETA-
valtiossa rekisteröityä tai käyttöön otettua 
ajoneuvoa. Lisäksi erikoiskuljetuslupa vaadi-
taan, jos liikenneturvallisuus on erityisesti 
varmistettava kuljetuksen laadun vuoksi tai 
muusta erityisestä syystä taikka jos kuljetus-
reitti, jolla kuljetus on mahdollinen, on mää-
ritettävä. 

87 c §  

Erikoiskuljetuslupa 

Erikoiskuljetukseen on oltava erikoiskulje-
tuslupa, jos kuljetus ylittää tiellä yleisesti sal-
litun massan tai merkittävästi tiellä yleisesti 
sallitun mitan. Erikoiskuljetuslupa edellyte-
tään kuitenkin myös tiellä yleisesti sallitun 
mitan ylittävään kuljetukseen, jos erikoiskul-
jetukseen käytetään muussa kuin ETA-
valtiossa rekisteröityä tai käyttöön otettua 
ajoneuvoa. Lisäksi erikoiskuljetuslupa vaadi-
taan, jos liikenneturvallisuus on erityisesti 
varmistettava kuljetuksen laadun vuoksi tai 
muusta erityisestä syystä taikka jos kuljetus-
reitti, jolla kuljetus on mahdollinen, on mää-
ritettävä. 
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Erikoiskuljetusluvan myöntämisen edelly-
tyksenä on, että: 

1) kuljetusta ei voida millään ajoneuvolla 
tai ajoneuvoyhdistelmällä kohtuullisesti suo-
rittaa ylittämättä tiellä yleisesti sallittua mit-
taa tai massaa; 

2) ei ylitetä ajoneuvon eikä ajoneuvoyhdis-
telmän liikenteessä käytettäväksi hyväksyttyä 
massaa eikä valmistajan sallimaa massaa; 

3) ei ylitetä tienpitäjän tielle eikä tielaitteel-
le määrittämää kantavuutta; 

4) kuljettaminen on tielaitteiden estämättä 
mahdollista tai ne ovat tarvittaessa kuljetusta 
varten tilapäisesti poistettavissa; ja 

5) kuljetukseen käytetään sellaista ajoneu-
voa tai ajoneuvoyhdistelmää, jolla luvanva-
raisen erikoiskuljetuksen suorittaminen on 
turvallista. 

Siirtomerkein varustettua erikoiskuljetus-
ajoneuvoa varten saa myöntää erikoiskulje-
tusluvan vain ajoneuvon tilapäiseen siirtoon 
kuormaamattomana. Kuormana saa kuitenkin 
kuljettaa kyseiseen ajoneuvoon kuuluvia osia 
ja varusteita. 

Erikoiskuljetusluvan myöntää elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus. Erikoiskulje-
tusluvassa voidaan asettaa kuljetuksen reittiä, 
ajankohtaa ja muita kuljetuksen turvallisuu-
den ja sujuvuuden varmistamiseksi sekä lii-
kenneympäristön suojaamiseksi tarvittavia 
ehtoja. 

Erikoiskuljetusluvan myöntämiseksi muus-
sa valtiossa kuin Suomessa rekisteröidylle tai 
käyttöönotetulle ajoneuvoyhdistelmälle on 
oltava raskaan kaluston rekisteröintikatsas-
tuksia suorittavan katsastustoimipaikan an-
tama todistus siitä, että ajoneuvoyhdistelmä 
täyttää erikoiskuljetusyhdistelmää Suomessa 
koskevat vaatimukset. Todistus on oltava, jos 
yksikin ajoneuvo yhdistelmässä on ulkomai-
nen. Katsastustoimipaikan antamaa todistusta 
ei kuitenkaan tarvita ETA-valtiossa rekiste-
röidyltä tai käyttöönotetulta ajoneuvoyhdis-
telmältä, jos yhdistelmälle on rekisteröinti-
valtiossa annettu todistus, josta lupaviran-
omainen voi todeta erikoiskuljetusluvan edel-
lytysten täyttymisen. Suomen- tai ruotsinkie-
linen todistus taikka todistuksen virallinen 
suomen- tai ruotsinkielinen käännös on vaa-
dittaessa esitettävä liikenteenvalvojalle. 

Lupaviranomainen voi peruuttaa erikois-
kuljetusluvan määräajaksi tai kokonaan, jos 

Erikoiskuljetusluvan myöntämisen edelly-
tyksenä on, että: 

1) kuljetusta ei voida millään ajoneuvolla 
tai ajoneuvoyhdistelmällä kohtuullisesti suo-
rittaa ylittämättä tiellä yleisesti sallittua mit-
taa tai massaa; 

2) ei ylitetä ajoneuvon eikä ajoneuvoyhdis-
telmän liikenteessä käytettäväksi hyväksyttyä 
massaa eikä valmistajan sallimaa massaa; 

3) ei ylitetä tienpitäjän tielle eikä tielaitteel-
le määrittämää kantavuutta; 

4) kuljettaminen on tielaitteiden estämättä 
mahdollista tai ne ovat tarvittaessa kuljetusta 
varten tilapäisesti poistettavissa; ja 

5) kuljetukseen käytetään sellaista ajoneu-
voa tai ajoneuvoyhdistelmää, jolla luvanva-
raisen erikoiskuljetuksen suorittaminen on 
turvallista. 

Siirtomerkein varustettua erikoiskuljetus-
ajoneuvoa varten saa myöntää erikoiskulje-
tusluvan vain ajoneuvon tilapäiseen siirtoon 
kuormaamattomana. Kuormana saa kuitenkin 
kuljettaa kyseiseen ajoneuvoon kuuluvia osia 
ja varusteita. 

Erikoiskuljetusluvan myöntää elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus. Erikoiskulje-
tusluvassa voidaan asettaa kuljetuksen reittiä, 
ajankohtaa ja muita kuljetuksen turvallisuu-
den ja sujuvuuden varmistamiseksi sekä lii-
kenneympäristön suojaamiseksi tarvittavia 
ehtoja. 

Erikoiskuljetusluvan myöntämiseksi muus-
sa valtiossa kuin Suomessa rekisteröidylle tai 
käyttöönotetulle ajoneuvoyhdistelmälle on 
oltava raskaan kaluston rekisteröintikatsas-
tuksia suorittavan katsastustoimipaikan an-
tama todistus siitä, että ajoneuvoyhdistelmä 
täyttää erikoiskuljetusyhdistelmää Suomessa 
koskevat vaatimukset. Todistus on oltava, jos 
yksikin ajoneuvo yhdistelmässä on ulkomai-
nen. Katsastustoimipaikan antamaa todistusta 
ei kuitenkaan tarvita ETA-valtiossa rekiste-
röidyltä tai käyttöönotetulta ajoneuvoyhdis-
telmältä, jos yhdistelmälle on rekisteröinti-
valtiossa annettu todistus, josta lupaviran-
omainen voi todeta erikoiskuljetusluvan edel-
lytysten täyttymisen. Suomen- tai ruotsinkie-
linen todistus taikka todistuksen virallinen 
suomen- tai ruotsinkielinen käännös on vaa-
dittaessa esitettävä liikenteenvalvojalle. 

Lupaviranomainen voi peruuttaa erikois-
kuljetusluvan määräajaksi tai kokonaan, jos 
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luvanhaltija ei noudata erikoiskuljetusta kos-
kevia säännöksiä, määräyksiä tai erikoiskul-
jetusluvassa asetettuja ehtoja taikka luvan 
myöntämisen edellytykset eivät enää täyty. 
Luvan peruuttamisen sijasta luvanhaltijalle 
voidaan antaa huomautus tai kirjallinen va-
roitus, jos luvan peruuttaminen olisi kohtuu-
tonta. 

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa tar-
kemmat määräykset erikoiskuljetusluvan 
myöntämisen edellytyksistä sekä siitä, mil-
loin kuljetus edellyttää erikoiskuljetuslupaa. 

luvanhaltija ei noudata erikoiskuljetusta kos-
kevia säännöksiä, määräyksiä tai erikoiskul-
jetusluvassa asetettuja ehtoja taikka luvan 
myöntämisen edellytykset eivät enää täyty. 
Luvan peruuttamisen sijasta luvanhaltijalle 
voidaan antaa huomautus tai kirjallinen va-
roitus, jos luvan peruuttaminen olisi kohtuu-
tonta. 

Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarkem-
mat määräykset erikoiskuljetusluvan myön-
tämisen edellytyksistä sekä siitä, milloin kul-
jetus edellyttää erikoiskuljetuslupaa. 

97 §  

Muut liikenteen valvojat 

Liikenne- ja viestintäministeriön liikennettä 
valvomaan määräämällä virkamiehellä on 
virkatehtävissään sama toimivalta kuin polii-
simiehellä 93–96 §:n mukaan. 

Liikenneviraston ajoneuvojen mittoja, mas-
soja ja kuormituksia valvomaan määräämällä 
virkamiehellä on näissä virkatehtävissään 
sama toimivalta kuin poliisimiehellä 93, 94 ja 
96 §:n mukaan. Sama toimivalta on tulli- ja 
rajavartiomiehellä liikenteen valvontaan liit-
tyvässä virkatehtävässään. 

97 §  

Muut liikenteen valvojat 

Liikenne- ja viestintäministeriön liikennettä 
valvomaan määräämällä virkamiehellä on 
virkatehtävissään sama toimivalta kuin polii-
simiehellä 93–96 §:n mukaan. 

Liikenne- ja viestintävirasto ajoneuvojen 
mittoja, massoja ja kuormituksia valvomaan 
määräämällä virkamiehellä on näissä virka-
tehtävissään sama toimivalta kuin poliisimie-
hellä 93, 94 ja 96 §:n mukaan. Sama toimi-
valta on tulli- ja rajavartiomiehellä liikenteen 
valvontaan liittyvässä virkatehtävässään. 

97 a §  

Liikenteen painonvalvontalaitteen asettami-
nen 

Tiettyjen yhteisössä liikkuvien tieliikenteen 
ajoneuvojen suurimmista kansallisessa ja 
kansainvälisessä liikenteessä sallituista mi-
toista ja suurimmista kansainvälisessä liiken-
teessä sallituista painoista annetun neuvoston 
direktiivin 96/53/EY muuttamisesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii-
vin (EU) 2015/719 10 d artiklassa tarkoitetun 
painonvalvontalaitteen asettaa: 

1) maantielle tienpitoviranomainen; 
2) kadulle, torille ja muulle vastaavalle lii-

kennealueelle kunta; 
3) muulle kuin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetul-

le tielle tienpitäjä; 
4) tilapäistä käyttöä varten poliisi, rajavar-

tiomies tai tullimies. 
Edellä 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoite-

tun tienpitäjän on toimitettava tieto laitteesta 
poliisille sekä Liikennevirastolle, jolle on 
toimitettava myös tiedot laitteen keräämistä 

97 a §  

Liikenteen painonvalvontalaitteen asettami-
nen 

Tiettyjen yhteisössä liikkuvien tieliikenteen 
ajoneuvojen suurimmista kansallisessa ja 
kansainvälisessä liikenteessä sallituista mi-
toista ja suurimmista kansainvälisessä liiken-
teessä sallituista painoista annetun neuvoston 
direktiivin 96/53/EY muuttamisesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii-
vin (EU) 2015/719 10 d artiklassa tarkoitetun 
painonvalvontalaitteen asettaa: 

1) maantielle tienpitoviranomainen; 
2) kadulle, torille ja muulle vastaavalle lii-

kennealueelle kunta; 
3) muulle kuin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetul-

le tielle tienpitäjä; 
4) tilapäistä käyttöä varten poliisi, rajavar-

tiomies tai tullimies. 
Edellä 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoite-

tun tienpitäjän on toimitettava tieto laitteesta 
poliisille sekä Liikenne- ja viestintävirastolle, 
jolle on toimitettava myös tiedot laitteen ke-
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valvontamääristä ja ylikuormista. räämistä valvontamääristä ja ylikuormista. 
106 a §  

Muutoksenhaku 

Muutoksenhausta poliisin ja toimivaltaisen 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
sekä Liikenteen turvallisuusviraston anta-
maan päätökseen, säädetään hallintolainkäyt-
tölaissa (586/1996), jollei toisin erikseen 
säädetä. Poliisin ja toimivaltaisen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen antama pää-
tös voidaan kuitenkin panna täytäntöön vali-
tuksesta huolimatta. 

106 a §  

Muutoksenhaku 

Muutoksenhausta poliisin ja toimivaltaisen 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
sekä Liikenne- ja viestintäviraston antamaan 
päätökseen, säädetään hallintolainkäyttölais-
sa (586/1996), jollei toisin erikseen säädetä. 
Poliisin ja toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskuksen antama päätös voi-
daan kuitenkin panna täytäntöön valituksesta 
huolimatta. 

 ——— 
Tämän lain voimaantulosta säädetään erik-

seen lailla. 
————— 

 
 


