
   
  

 

 

 

 

 

 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Laki Liikenne- ja viestintävirastosta 

1 luku Liikenne- ja viestintäviraston asema ja tehtävät 

1 §. Asema ja toiminta-ajatus. Liikenne- ja viestintävirasto olisi liikenne- ja viestintäministe-
riön hallinnonalalla ja ohjauksessa toimiva keskushallinnon virasto. Pykälässä säädettäisiin vi-
raston tehtäväalueesta ja toiminnan luonteesta yleisellä tasolla. Tehtävistä säädettäisiin 2 §:ssä 
ja tehtävien sisällöstä sekä toimivallasta tarkemmin erityislainsäädännössä. Virastolle olisi 
tarkoitus keskittää liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan liikenteen ja sähköisen vies-
tinnän viranomaistehtävät. 

Viraston tehtävänä olisi edistää tietoyhteiskunnan ja liikenteen kehitystä. Viestintäverkkojen 
merkitys liikennepalveluiden kehittämisessä tulee korostumaan ja liikenne tulee automatisoi-
tumaan tulevina vuosina. Virastolla olisi tärkeä asema tämän mahdollistamisessa. Viraston 
tehtäviin kuuluisi myös vaikuttaa laajasti liikenneturvallisuuden kehittymiseen sekä viestin-
täyhteyksien ja palveluiden edistämiseen. Viraston toiminnassa korostuisi asiakaslähtöisyys 
sekä liikenteen ja viestinnän asiantuntemuksen hyödyntäminen. Viraston toiminta olisi enna-
koivaa, tieto- ja riskiperusteista sekä vuorovaikutteista. Resursseja kohdistettaisiin oikea-
aikaisesti ja tarkoituksenmukaisesti, myös riskiarvioiden perusteella siten, että viraston toi-
minta olisi yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kannalta perusteltavissa. 

Pykälän 3 momentissa säädetään viraston toimialueesta. Virasto olisi valtion keskushallinnon 
virasto, jonka toimialueena on koko maa, jollei erikseen toisin säädetä. Siten virasto olisi val-
takunnallinen virasto, jonka toimialue lähtökohtaisesti kattaa myös Ahvenanmaan maakunnan. 
Ahvenanmaan maakunnan osalta Ahvenanmaan itsehallintolaki määrittää sen, mitkä virastolle 
kuuluvista tehtävistä kuuluvat Ahvenanmaan maakunnassa valtion toimialaan. 

2 §. Viraston tehtävät. Pykälässä säädettäisiin niistä tehtäväalueista, joita Liikenne- ja viestin-
tävirastossa hoidetaan. Pykälän 1 momentin luettelo sisältäisi yleiskuvauksen viraston tehtä-
vistä. Liikenne- ja viestintävirasto vastaisi tehtävistä, joita Liikenteen turvallisuusvirasto ja 
Viestintävirasto hoitavat nykyisin. Lisäksi virasto hoitaisi osan nykyisen Liikenneviraston teh-
tävistä. 

Momentin 1 kohdassa säädettäisiin yhdestä viraston perustehtäväalueesta. Tehtäviä hoidetaan 
nykyisissä Liikenteen turvallisuusvirastossa ja Viestintävirastossa sekä osaksi Liikenneviras-
tossa. Liikenne- ja viestintäviraston tehtävänä olisi edistää liikenteen ja viestinnän yleistä tur-
vallisuutta ja turvallisuuden kehittämistä. Tehtävän hoitamisessa virasto valvoisi liikenteen ja 
liikennejärjestelmän toimijoita, myöntäisi lainsäädännön edellyttämiä turvallisuustodistuksia 
ja hyväksyisi toimijoiden turvallisuusjohtamisjärjestelmät tai muut vastaavat järjestelmät, joil-
la varmistetaan toimijoiden harjoittaman toiminnan turvallisuus. Lisäksi virasto vastaisi lii-
kennejärjestelmän turvallisuutta koskevan yhteisölainsäädännön tai muiden kansainvälisten si-
toumusten kansallisesta täytäntöönpanosta ja antaisi tarvittavat kansalliset liikenteen turvalli-
suutta koskevat oikeussäännöt. Virasto valvoisi erikseen säädetyn toimivaltansa puitteissa, että 
liikennejärjestelmässä noudatetaan sitä koskevia lähinnä turvallisuus- ja ympäristösyistä an-
nettuja sääntöjä ja määräyksiä, jotka pääsääntöisesti perustuvat kansainvälisiin sopimuksiin tai 
muihin sitoumuksiin. 
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Viraston tehtävänä olisi edistää toimialallaan kestävää kehitystä. Tehtävä liittyy erityisesti lii-
kennejärjestelmän energiatehokkuuden parantamiseen ja liikenteen aiheuttamien ympäristö-
haittojen vähentämiseen, varsinkin ajoneuvoliikenteessä. Virasto antaisi tarvittavat pääosin 
kansainvälisiin sitoumuksiin perustuvat ajoneuvoihin kohdistuvat tekniset vaatimukset liiken-
teen ympäristöhaittojen rajoittamiseksi ja valvoisi vaatimusten noudattamista katsastuksissa ja 
valvonnassa. Myös viestintäverkkojen energiatehokkuutta sekä niiden rakentamisesta ja käy-
töstä aiheutuvien ympäristöhaittojen vähentämistä edistettäisiin. 

Viraston toimialueeseen kuuluisi myös ilmailun ja merenkulun turvaamisen valvontaan, tar-
kastuksiin ja hyväksyntöihin liittyviä tehtäviä. Näillä turvatoimilla pyritään estämään siviili-
ilmailuun, meriliikenteeseen sekä satama-alueisiin kohdistuvia laittomia tekoja tai niiden uh-
kia. Virasto myös hyväksyisi siviili-ilmailun turvaamiseen käytettäviä laitteita. 

Viraston tehtävänä olisi myös edistää viraston toimialan teknistä kehitystä. Viraston tarkoituk-
sena olisi edistää tietoyhteiskuntakehitystä yleisesti ja sen eri osa-alueilla. Virasto pyrkisi 
myös edistämään radio- verkko- ja muiden viestintäteknologioiden kehitystä sekä uusien in-
novaatioiden tekemistä ja käyttöönottoa. 

Virasto edistäisi myös nopeiden laajakaistaverkkojen yhteisrakentamista ja yhteiskäyttöä. Sen 
tehtävänä olisi kehittää ja ylläpitää verkkojen yhteisrakentamista ja yhteiskäyttöä tukevaa kes-
kitettyä tietopistettä. Virasto valvoisi verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä 
annetun lain noudattamista ja edistäisi verkkotoimijoiden yhteistyötä sekä ratkaisisi verkko-
toimijoiden väliset erimielisyydet ensisijaisesti sovittelemalla. Virasto hallinnoisi Suomen te-
leverkkojen numerointisuunnitelmaa, numeroavaruutta ja numeron siirrettävyyttä. Se myön-
täisi teleyritysten käyttöön niiden tarvitsemat puhelinnumerot ja tunnukset. Se hallinnoisi nu-
merointirekisteriä (NURE) sekä valvoisi numeroiden käyttöoikeuksien myöntämiseen ja pe-
ruuttamiseen liittyviä säännöksiä. Virasto hoitaisi näihin liittyvät kuluttajayhteydenotot ja 
kansainvälisen yhteistyön. Virasto hoitaisi kansallisen standardointielimen tehtävät sekä kan-
sallista ja kansainvälistä standardointiyhteistyötä. 

Liikenne- ja viestintävirastoon siirtyisi Liikennevirastosta vesiväylänpitäjien valvonta. Tehtä-
vään kuuluisi määräysten antaminen liikenteenohjauslaitteista, sisältäen vesiliikennemerkit ja 
merenkulun turvalaitteet. Tehtävään kuuluu myös lupien myöntäminen merenkulun turvalait-
teiden asettamisesta, vesiväyläpäätökset, kulkuväyliä koskevista kielloista ja rajoituksista 
päättäminen ja ohjeistaminen sekä vesiliikenteen ohjaamiseen liittyvien määräysten antami-
nen. Väyläpäätös on hallinnollinen viranomaispäätös, jolla päätöksessä mainitut väylät ja tur-
valaitteet vahvistetaan virallisesti käyttöönotetuksi. 

Liikenne- ja viestintävirastoon siirtyisi Liikennevirastosta tietunneleiden hallintoviranomaisen 
tehtävä. Hallintoviranomaisen tehtävänä on valvoa maanteiden tietunneleita. Tietunneleiden 
hallinnoinnista vastaisivat nykyiseen tapaan ELY-keskukset ja jatkossa maakunnat. Elinkaari-
hankkeissa hallinnointi tapahtuisi jatkossakin tieyhtiöiden toimesta. 

Virasto huolehtisi tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Toiminnan tavoitteena on liikennejär-
jestelmän turvallisuuden parantaminen ja liikenteen ympäristöhaittojen vähentäminen. Toi-
minnalla tuetaan Suomen erityispiirteiden ja yhteiskunnallisten tarpeiden huomioimista kan-
sainvälisessä vaikuttamisessa sekä ylläpidetään ja kehitetään suomalaista liikenneturvallisuus-, 
ympäristö- ja liikennejärjestelmäosaamista. Tutkimus- ja kehittämistyötä tehdään yhteistyössä 
hallinnonalan ja muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi tällä toiminnalla kehitettäisiin viestintä-
alaa, erityisesti standardointia ja tekoälyä. Viraston analyysitoiminta keskittyisi turvallisuuden 
tilan seuraamiseen, turvallisuusuhkien havaitsemiseen ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden 
tunnistamiseen. 
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Digitalisaation eteneminen vaatii, että langattoman viestinnän testaustoimintaan riittää taa-
juuksia. Liikenne- ja viestintävirasto tukisi kokeiluja myöntämällä joustavasti radiolupia inno-
vatiivisten radiotekniikoiden ja -järjestelmien testaukseen. Televerkkojen numeroihin ja tun-
nuksiin voitaisiin myöntää määräaikainen käyttöoikeus myös tutkimus-, testaus- ja koulutus-
käyttöön. Virasto osallistuisi useisiin kansallisiin ja kansainvälisiin johto- ja ohjausryhmiin 
tutkimusprojekteissa, joissa tutkitaan uusia tekniikoita ja niiden mahdollisuuksia. Tavoitteena 
olisi varmistaa, että taajuuksia on käytettävissä jo varhaisen vaiheen testaus- ja tutkimustoi-
minnassa. Virasto avaisi edelleen lisää hallussaan olevaa dataa ulkopuolisten käyttöön. 

Virasto olisi osa kansallista laajakaistatoimistoa (BCO-virtuaaliorganisaatio) yhdessä liikenne- 
ja viestintäministeriön, maa- ja metsätalousministeriön sekä Maaseutuviraston kanssa. Organi-
saation tehtävänä on kerätä ja välittää tietoa laajakaistan saatavuudesta, laajakaistarakentami-
sesta ja digitalisaation edistämisestä. 

Momentin 2 kohdan mukaan virasto huolehtisi nykyisin Liikenteen turvallisuusviraston vas-
tuulla olevien ilmailun, merenkulun ja tieliikenteen henkilölupien ja pätevyyksien myöntämi-
sestä. Virasto huolehtisi myös kuljettajantutkintojen järjestämisestä ja sekä myöntäisi ajokor-
tit. 

Virasto huolehtisi ilmailun ja rautateiden organisaatiolupien ja hyväksyntöjen myöntämisestä 
ja valvonnasta sekä ilmailun ja rautateiden toimijoiden hallintajärjestelmä- ja turvallisuusjoh-
tamisjärjestelmätyön edistämisestä, ilmatilanhallinnan, lennonvarmistuksen ja lentopaikkojen 
viranomaispalveluista, rautateiden infrastruktuurin sekä kaluston hyväksyntä- ja rekisteröinti-
palveluista. 

Samoin virasto hoitaisi toimialaansa kuuluvien alusten, ilma-alusten, ajoneuvojen ja kulku-
neuvojen rekisteröintitehtävät ja toimialansa tietopalvelutehtävät. Tietopalvelutehtävä koostui-
si pääosin ajoneuvoihin ja niiden kuljettamiseen liittyvästä laajamittaisesta tietopalvelutehtä-
västä, mutta myös enenevässä määrin muita liikennemuotoja koskevasta tehtävästä erityisesti 
henkilötietoa sisältymättömän avoimen datan osalta. 

Liikennepalvelulain voimaantullessa Liikenteen turvallisuusvirastoon siirtyvät ELY-keskusten 
henkilö- ja tavaraliikennettä koskevat lupatehtävät (taksiluvat, henkilöliikenne- ja tavaralii-
kenneluvat). Tehtävät siirtyisivät Liikenne- ja viestintävirastoon 1.7.2018. Nämä tehtävät siir-
tyisivät automaattisesti Liikenne- ja viestintäviraston tehtäviksi 1.1.2019 alkaen. 

Viraston tehtävänä olisi valvoa, että liikennejärjestelmässä noudatetaan sitä koskevia sääntöjä 
ja määräyksiä. Valvonta tapahtuisi viranomaisvalvonnalla, raportoinnilla ja tarvittavien lupien 
ja todistusten myöntämisellä. 

Virasto hoitaisi televisio- ja radiotoiminnan valvontaa tietoyhteiskuntakaaressa säädetyiltä 
osin. Virasto valvoisi säännösten noudattamista, mitkä koskevat kaupallisen viestinnän erot-
tamista ohjelmistosta, eurooppalaisten ja riippumattomien tuottajien ohjelmistojen osuutta ja 
kuulo- ja näkövammaisille tarjottavia ääni- ja tekstityspalveluja. Virasto valvoisi myös ohjel-
mistotoimilupasäännösten noudattamista. Lisäksi Virasto valvoisi Yleisradio Oy:tä koskevien 
taloudellisten velvoitteiden sekä Ylen mainonnan ja sponsoroinnin kiellon noudattamista ja 
siirtovelvoitteen toteutumista. 

Liikenne- ja viestintävirasto myöntäisi digitaaliseen televisiotoimintaan ja analogiseen radio-
toimintaan tarvittavat ohjelmistotoimiluvat, joista säädetään tietoyhteiskuntakaaren 4 ja 5 lu-
vuissa. Virasto myöntäisi myös ohjelmistotoimiluvat yleisen edun televisiotoimintaan. Toimi-
lupien myöntäminen siirrettäisiin kuitenkin valtioneuvostolle, jos hakijoille ei ole osoitettavis-
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sa riittävästi lähetyskapasiteettia tai taajuuksia taikka ohjelmistotoimiluvan myöntämisellä 
voisi olla huomattavia vaikutuksia viestintämarkkinoiden yleiseen kehitykseen. Virasto myön-
täisi myös lyhytaikaiset ohjelmistoluvat televisiotoimintaan ja radioluvat lyhytaikaiseen enin-
tään kolme kuukautta kestävään radiotoimintaan. 

Virasto myöntäisi radioluvat radiolähettimien hallussapitoon ja käyttöön sekä meri- ja radio-
amatööriviestinnässä tarvittavat pätevyys- ja kelpoisuustodistukset. Virasto määräisi myös to-
distuksen saamiseksi edellytettyjen tutkintojen tutkintovaatimukset. Virasto valvoisi radiolä-
hettimien käyttöä ja radiolupien ehtojen noudattamista. Virasto valvoisi myös matkaviestin- ja 
joukkoviestintäverkkojen toimilupien ehtojen noudattamista. Virasto varmistaisi viestintä-
verkkojen ja -palvelujen toimintavarmuutta valvomalla niiden teknistä toteutusta ja laatua. 

Virasto vastaisi vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvistä tehtävistä, joita olisivat satama- ja 
ratapihojen turvallisuusselvitysten hyväksyminen, valvonta rautateiden, merenkulun ja ilmai-
lun osalta, poikkeuslupien myöntämisestä kaikkien kuljetusmuotojen osalta, tieliikenteen reit-
ti- ja tunnelirajoitusten antaminen, tieliikenteen vaarallisten aineiden kuljettajien koulutuslupi-
en ja ajolupien myöntäminen, turvallisuusneuvonantajien tutkintojen hyväksyminen, ilmailun 
organisaatioille kuljetus- ja koulutuslupien myöntäminen, alusten sertifikaattien valvonta, il-
moitettujen laitosten tunnistaminen ja valvonta. Virasto edustaisi Suomea toimialan kokouk-
sissa ja osallistuisi kansainväliseen yhteistyöhön. 

Momentin 3 kohdan mukaan virasto vastaisi merikartoituksesta siten kuin siitä on sovittu kan-
sainvälisellä yleissopimuksella ihmishengen turvallisuudesta merellä (IMO SOLAS) ja kan-
sainvälisellä yleissopimuksella merikartoitusjärjestöstä (IHO). Tehtävä sisältää merenmittaus-
ten hankkimisen, merenmittaus- sekä merikarttatietovarantojen hallinnan, merikarttojen jul-
kaisun ja laadunvalvonnan, merikarttoihin liittyvistä palveluista huolehtimisen, alan kansain-
välisen yhteistyön, viranomaisyhteistyön erityisesti puolustushallinnon asettaman sotilastoi-
miston sekä vesiväylänpitäjien kanssa. 

Momentin 4 kohdan mukaan viraston toimialaan kuuluisivat markkinavalvontaan ja toimialan 
sääntelyyn liittyvät tehtävät. Teknologian kehittyminen tulee avaamaan uusia palvelukonsep-
teja, mutta vastaavasti lisää yhteiskunnan riippuvuutta tiedosta ja tietojärjestelmistä. Viran-
omaistoiminnassa merkittävässä roolissa tulevat olemaan vaikuttavuus, liikenteen ja viestin-
nän palveluiden kehittäminen ja edistäminen, näiden markkinoiden toimivuuden edistäminen, 
ohjauskeinojen valinta, suorituskyky- ja riskiperusteinen toimintamalli, joka korostaa toimijan 
suoriutumista ja vastuuta siitä sekä kunkin alan kannalta mahdollisimman optimaalisten toi-
mintamallien mahdollistaminen. 

Tehtävänjakoa ITS-direktiivin (ITS Directive 2010/40/EU) liittyvissä tehtävissä liikenne- ja 
viestintäministeriön hallinnon alalla selkeytettäisiin siten, että Liikenne- ja viestintävirastolla 
olisi tehtävänään valtakunnallinen ja strategisen tason älyliikenteen kehittämistyö ja siihen liit-
tyvä kansainvälinen vaikuttaminen ja edunvalvonta. Väyläviraston tehtävänä olisi väyläverkon 
fyysisen ja digitaalisen infrastruktuurin kehittäminen ja liikenteen automaatiokehityksen edis-
täminen väyläverkonhaltijana. 

Liikenne- ja viestintävirastoon siirtyisi Liikenteen turvallisuusviraston hoitamat matkustajan-
oikeustehtävät. Tehtävänä olisi valvoa EU:n matkustajanoikeusasetusten ((EY) N:o 261/2004, 
(EY) N:o 1371/2007, (EU) N:o 1177/2010 ja (EU) N:o 181/2011) noudattamista niiltä osin, 
kuin asia ei kuulu kuluttaja-asiamiehen toimivaltaan. Virasto olisi lisäksi vammaisten ja lii-
kuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksista lentoliikenteestä annetun asetuksen (EY) N:o 
1107/2006 täytäntöönpanosta vastaava elin. Virasto olisi toimivaltainen viranomainen valvo-
maan asetusten noudattamista yleisesti liikematkustajien ja vammaisten ja liikuntarajoitteisten 
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matkustajien osalta sekä vastaisi EU:n linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksia koskevassa 
asetuksessa tarkoitettujen terminaalien nimeämisestä. 

Virasto toimisi markkinavalvontaviranomaisena ajoneuvojen ja erilaisten teknisten yksiköi-
den, työkonemoottoreiden pakokaasupäästöjen, huviveneiden, laivavarusteiden, laskuvarjojen, 
riippuliidinten ja ultrakevyiden lentokoneiden osalta. Lisäksi virasto toimisi liikenteessä käy-
tettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelun valvontaviranomaisena. 

Virasto edistäisi ja valvoisi viestintämarkkinoiden toimivuutta. Se huolehtisi tietoyhteiskunta-
kaaressa säädettyjen viestintäpalvelujen käyttäjien oikeuksien valvomisesta. Virasto nimeäisi 
teleyrityksistä ns. yleispalveluyritykset. Lisäksi virasto valvoisi, että yleispalvelutuotteita on 
tarjolla kohtuullisin ehdoin kaikille. Valvonta koskisi yleispalvelutuotteiden saatavuutta, laa-
tua ja hintaa sekä palveluiden esteettömyyttä.  Tarkoitus olisi varmistaa perustason puhelin- ja 
laajakaistapalvelut alueille, joilla ei ole markkinaehtoista palveluntarjontaa. Tavoite olisi 
mahdollistaa kaikille osallistuminen tietoyhteiskuntaan asuinpaikasta riippumatta. Osana 
yleispalvelusääntelyä varmistettaisiin puhelin- ja laajakaistapalvelujen saatavuus kuulo-, puhe- 
ja näkövammaisille käyttäjille. 

Käyttäjien oikeuksien soveltamisessa virasto valvoisi teleyritysten sopimusehtojen selkeyttä, 
tasapuolisuutta, kohtuullisuutta ja läpinäkyvyyttä ja muita käyttäjien oikeuksia koskevia sään-
nöksiä.  Käyttäjällä tarkoitetaan tietoyhteiskuntakaaressa luonnollista henkilöä, joka palvelun 
tilaajana tai muuten käyttää viestintäpalvelua tai lisäarvopalvelua. 

Virasto valvoisi, että teleyritykset noudattavat verkkoneutraliteettia ja verkkovierailua koske-
vaa asetusta. Samoin varmistettaisiin, että kuluttajat saavat riittävästi tietoa viestintäpalveluis-
ta. Viraston tehtävänä olisi valvoa, että verkkovierailu ja siten matkapuhelimen käyttö ulko-
mailla olisi mahdollista EU:n sisämarkkina-asetuksessa määritellysti. Virasto käsittelisi myös 
käyttäjien oikeuksiin liittyvät teleyrityksiä koskevat käyttäjien valitukset.  

Virasto analysoisi Euroopan komission määrittämät viestintämarkkinat Suomessa. Se päättäisi 
huomattavan markkinavoiman (HMV) yrityksille asetettavista velvoitteista ja valvoisi näiden 
velvoitteiden noudattamista. Virasto seuraisi myös viestintämarkkinoiden kehitystä ja keräisi 
viranomaistehtäviä varten tarvittavia tietoja teleyrityksiltä. Virasto julkaisisi viestintämarkki-
noita koskevia tilastoja ja toimialatietoa. Ylläpidettävällä Monitori-palvelusta saisi tietoa 
muun muassa radiokanavien kuuluvuudesta, televisiolähetysten näkyvyydestä, mobiililaaja-
kaistaliittymien nopeuksista ja postipisteiden sijainnista. 

Virasto vastaisi liikennealan ja viestinnän erillisistä ja yhteisistä kokeilusta ja kokeiluhank-
keista. Virasto hoitaisi tehtävää mm. erilaisissa liikennealan viranomaisten vetämissä yhteis-
työverkostoissa sekä yhteistyössä muiden älyliikenneverkostojen kanssa. Viraston vetovas-
tuulle tulisi Liikenteen turvallisuusviraston vastuulla oleva Liikennelabra, jonka tavoitteena on 
edistää uusia liikkumisen palveluja ja liikenteen digitalisaatiota, jotka lisäävät liikkumisen su-
juvuutta, ympäristöystävällisyyttä ja turvallisuutta. Lisäksi Liikennelabra pyrkii auttamaan 
liikkumista koskevissa lainsäädäntökysymyksissä sekä rahoituskanavien kartoittamisessa. 

Momentin 5 kohdan mukaan viraston tehtävänä olisi edistää liikenteen ja viestinnän sekä nii-
den markkinoiden digitalisaatiota ja automatisaatiota sekä mahdollistaa liikenteeseen ja vies-
tintään liittyvien kokeilujen, tutkimuksen ja innovaatioiden toteutumisen. Viraston liikenne-
asioiden rekisteriä voitaisiin jatkossa käyttää entistä paremmin liikkumispalveluiden edistämi-
seen ja liikennejärjestelmän kehittämiseen. Lisäksi tietoja voisi luovuttaa entistä paremmin 
liikenteeseen liittyvissä kokeiluissa, tutkimuksessa ja innovaatiotoiminnassa. 
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Momentin 6 kohdan mukaan virasto avustaisi liikenne- ja viestintäministeriötä valtakunnallis-
ten ja maakunnallisten liikennejärjestelmäsuunnitelmien tavoitteiden yhteensovittamisessa. 
Liikennejärjestelmätyön varsinainen strategisen tason ohjaus olisi jatkossakin liikenne- ja 
viestintäministeriön tehtävänä, mutta Liikenne- ja viestintävirasto osallistuisi valtakunnallisen 
liikennejärjestelmäsuunnitelman strategiseen ja toiminnalliseen valmisteluun sekä maakunnal-
listen liikennejärjestelmäsuunnitelmien laatimiseen. Ministeriö vastaisi valtakunnallisen lii-
kennejärjestelmäsuunnitelman laadinnasta. Yleinen liikennejärjestelmän kehittäminen, julki-
nen henkilöliikenne ja tietovarannot olisivat Liikenne- ja viestintäviraston vastuulla. Väylävi-
rasto toimisi asiantuntijavirastona liikenteen ja maankäytön sekä väylänpidon ja alueellisen 
yhteistyön osalta. Liikenne- ja viestintävirasto osallistuu myös työ- ja elinkeinoministeriön 
vastuulla olevan aluekehityspäätöksen valmisteluun. Liikenne- ja viestintäviraston tehtäviin 
kuuluisi toimintaympäristön valtakunnallinen seuranta ja ennakointi sekä kestävän liikkumi-
sen valtakunnallisten linjausten hoitaminen. Lisäksi Liikenne- ja viestintävirasto osallistuisi 
yhdessä Väyläviraston kanssa maakunnallisten liikennejärjestelmäsuunnitelmien laatimiseen 
oman toimialansa osalta. Liikennejärjestelmätyö edellyttää entistä tiiviimpää yhteistyötä lii-
kenne- ja viestintäministeriön ja virastojen välillä sekä yhteistyötä maakuntien ja kuntien 
kanssa. 

Momentin 7 kohdan mukaan Liikennevirastosta siirtyisi Liikenne- ja viestintävirastoon jouk-
koliikennepalveluiden eli julkisen henkilöliikenteen valtakunnallinen koordinointi. Tehtävä pi-
tää sisällään tiedonhallintatehtävät, kansallisena yhteyspisteenä liikkumisrajapintoihin toimi-
misen, liikkumispalveluiden tiedon avaamiseen liittyvät tekniset tukitehtävät, liikkumispalve-
luiden yhteensovittamisen ja alan kehittämisen.  Viraston tehtävänä olisi valvoa liikenteen 
palveluista annetun lain (320/2017) vaikutuksia, arvioida liikennejärjestelmän toimivuutta ja 
raportoida säännöllisesti liikennejärjestelmän tilasta. Liikenne- ja viestintävirasto keräisi fak-
tatietoa, markkinoihin liittyviä tilastoja ja tutkimustietoa sekä tekisi niiden pohjalta analyyseja 
tavaraliikenne- ja logistiikkapalvelujen toimivuudesta ja toimintaedellytysten kehittämisestä. 
Virasto olisi mukana myös toimialueen kokeiluissa ja kansainvälisessä toiminnassa. 

Momentin 8 kohdan mukaan Liikenne- ja viestintävirastoon siirtyisi Liikennevirastosta saaris-
ton liikenne- ja kuljetuspalveluiden erillisrahoitustehtävä. Nykyisin Varsinais-Suomen ELY-
keskus hankkii saariston yhteysalusliikennepalvelut kilpailuttamalla sekä myöntää avustuksia 
henkilö- ja tavarakuljetusten järjestämiseen yhteysalusliikennereittien ulkopuolella. Tehtävään 
osoitetaan määräraha valtion talousarvioissa. Liikenne- ja viestintävirasto vastaisi ELY-
keskuksen ohjauksesta mainitussa tehtävässä vuoden 2019 loppuun saakka mm. antamalla 
määräaikaisia yhteysalusliikenteen sopimusvaltuuksia. Vuoden 2020 alusta kuljetuspalvelujen 
hankkiminen siirtyisi maakuntahallinnon hoidettavaksi, mutta saariston liikenne- ja kuljetus-
palveluita koskevan määrärahan hallinnointi ja kohdentaminen jäisivät Liikenne- ja viestintä-
viraston tehtäväksi. 

Momentin 9 kohdan mukaan Liikenne- ja viestintäviraston yksi tehtävä olisi taajuushallinto. 
Virasto hoitaisi keskitetysti radiotaajuuksien hallinnointia Suomessa. Taajuuksien tehokas ja 
häiriötön käyttö varmistettaisiin taajuussuunnittelulla ja -valvonnalla sekä radiolupahallinnolla 
ja taajuuksien käyttöä koskevilla määräyksillä. Taajuussuunnitellussa suunnitellaan radiotaa-
juuksien käyttöä Suomessa ja se perustuu merkittäviltä osin eurooppalaiseen ja muuhun kan-
sainväliseen yhteistyöhön. 

Lupahallintoon sisältyisivät radiolähettimien lupien ja muiden käyttöoikeuksien sekä meri- ja 
radioamatööriviestinnän pätevyystodistusten myöntäminen. Radiolupia myönnetään sellaisille 
radiolähettimille, joiden käyttö edellyttää tapauskohtaista taajuussuunnittelua tai lupavaatimus 
perustuu kansainvälisiin sopimuksiin. Yli 99 % käytettävistä radiolähettimistä on jo vapautettu 
radioluvasta tietoyhteiskuntakaaren nojalla annetulla määräyksellä.  Taajuusvalvonnan tehtävä 
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olisi selvittää radiohäiriöiden syitä sekä poistaa ja rajoittaa radiohäiriöitä. Markkinavalvonnal-
la valvottaisiin, että markkinoilla saatavilla olevat radiolähettimet ovat olennaisten vaatimus-
ten mukaisia. Markkinoilta poistettaisiin sellaiset radiolähettimet, jotka eivät täytä niitä koske-
via olennaisia vaatimuksia. Radiolähettimien käytön valvonnan tarkoitus on edistää radiotaa-
juuksien häiriöttömyyttä. Valvonta kohdistuisi luvattomien tai säännösten vastaisen radiolait-
teiden käytön ja hallussapidon valvontaan, Taajuusvalvonta valvoisi myös toimiluvanvarai-
seen teletoimintaan myönnettyjen verkkotoimilupien ehtojen noudattamista.  Liikenne- ja 
viestintävirasto järjestäisi tietoyhteiskuntakaaren säännösten mukaisesti perusteella pidettävät 
radiotaajuushuutokaupat. Virasto tukisi myös tuotekehitystä, tutkimusta ja kokeiluja myöntä-
mällä radiolupia radiotekniikoiden ja -järjestelmien testaukseen.  Taajuushallinnon tarkoitus 
on radiotaajuuksien tehokkaan käytön ja riittävän häiriöttömyyden edistäminen. 

Virasto varmistaisi postipalvelujen tasapuolisen saatavuuden valvomalla postin jakelua ja kir-
jeiden kulunopeutta, toimipisteverkon kattavuutta ja postipalvelujen saavutettavuutta sekä 
yleispalvelun hinnoittelua. Virasto valvoisi, että kilpailevat postiyritykset voivat hankkia Pos-
tilta lain määrittelemät verkkoelementit. Virasto hoitaisi postitoimintaan liityvät kuluttajavali-
tukset. Virasto käsittelee sellaiset postilähetykset, joita Posti tai muu postiyritys ei pysty toi-
mittamaan perille puutteellisten vastaanottajan ja lähettäjän tietojen takia. Toimintoon kuuluisi 
myös lentokelvottomien kirjelähetysten käsittely. Viraston postihallinnollinen toiminta perus-
tuisi postilakiin (415/2011). 

Liikenne- ja viestintävirasto hallinnoisi suomalaista fi-maatunnusta. Se pitäisi rekisteriä fi-
loppuisista verkkotunnuksista. Virasto valvoisi verkkotunnusvälittäjien toimintaa. 

Momentin 10 kohdan mukaan Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus (jäljem-
pänä Kyberturvallisuuskeskus) kehittäisi ja valvoisi viestintäverkkojen ja -palveluiden toimin-
tavarmuutta ja turvallisuutta. Se huolehtisi myös osaltaan yhteiskunnan varautumisesta. Toi-
minnallaan virasto takaisi yhteiskunnan toiminnan myös normaaliolojen häiriötilanteissa ja 
poikkeusoloissa muun muassa varmistamalla taajuuksien ja salausteknisen aineiston saatavuu-
den esimerkiksi turvallisuusviranomaisten tarpeisiin. 

Kyberturvallisuuskeskuksessa toimisi kansallisena tietoliikenneturvallisuusviranomaisena 
(NCSA, National Communications Security Authority) joka vastaisi turvaluokitellun aineiston 
sähköiseen tiedonsiirtoon ja -käsittelyyn liittyvistä turvallisuusasioista. Toiminto on osa Suo-
men turvallisuusviranomaisorganisaatiota. Toiminnon tehtäväkokonaisuudet liittyvät kansain-
välisiin ja kansallisiin turvallisuusvelvoitteisiin. Niiden tärkeimpänä tarkoituksena on suojata 
toisen valtion suomalaiselle toimijalle luovuttamaa salassa pidettävää tietoa tai suomalaisen 
viranomaisen salassa pidettävää tietoa, kun sitä luovutetaan yrityksille. Lisäksi toiminta edis-
tää turvallisuutta sekä viranomaisissa että yrityksissä. 

Kyberturvallisuuskeskuksessa toimisi kansallinen CERT-toiminto (Computer Emergency 
Response Team), joka huolehtisi tietoturvaloukkausten ennaltaehkäisy-, selvitys- ja tiedotus-
tehtävistä. Tällaisia tehtäviä ovat tiedonkeruu verkkopalveluihin, viestintäpalveluihin ja lisä-
arvopalveluihin kohdistuvista tietoturvaloukkauksista ja niiden uhkista sekä viestintäverkko-
jen ja viestintäpalvelujen vika- ja häiriötilanteista, tiedottaminen tietoturva-asioista sekä vies-
tintäverkkojen ja viestintäpalvelujen toimivuudesta sekä verkkopalveluihin, viestintäpalvelui-
hin ja lisäarvopalveluihin kohdistuvien tietoturvaloukkausten ja niiden uhkien selvittäminen. 

CERT-toiminnon pääasiallisena tarkoituksena on kyberturvallisuuden tilannekuvan tuottami-
nen ja ylläpitäminen yhdessä luotettujen koti- ja ulkomaisten yhteistyökumppaneiden ja vas-
tintahojen kanssa. Keskus kerää laaja-alaisesti tietoa kybertapahtumista, välittää sitä eri toimi-
joille sekä muodostaa ja jakaa eri lähteistä yhdistettyä tilannekuvaa. Olennaisena osana toi-
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mintaa on tietoturvaloukkausten ja -uhkien kansallisena yhteyspisteenä toimiminen, tapausten 
selvittäminen ja asianosaisten auttaminen. 

Kyberturvallisuuskeskuksessa toimisi myös verkko- ja tietoturvadirektiivissä tarkoitettuna 
CSIRT-toimijana. Toimija vastaa riskien ja poikkeamien käsittelystä. CSIRT-toimijan tehtä-
viin on sisällytettävä vähintään poikkeamien seuranta kansallisella tasolla, ennakkovaroitus-
ten, varoitusten, ja tiedotusten antaminen sekä tiedon levittäminen riskeistä ja poikkeamista 
asiaankuuluville sidosryhmille, poikkeamiin reagointi, dynaamisen riskin ja poikkeamien ana-
lysointi sekä tilannetietoisuus ja kansainväliseen CSIRT-verkostoon osallistuminen. 

Kyberturvallisuuskeskus vastaisi myös tietoturvallisuussääntelytehtävistä. Se toimisi teleyri-
tysten, vahvojen sähköisten tunnistuspalveluntarjoajien, luottamuspalveluntarjoajien ja verk-
kotunnusvälittäjien kansallisena valvontaviranomaisena (National Regulatory Authority, 
NRA). Ohjausta toteutettaisiin laatimalla määräyksiä, ohjeita ja suosituksia, antamalla tulkin-
toja ja neuvoja sekä järjestämällä sidosryhmätapaamisia. Valvontakeinoja taas olisivat kirjalli-
set selvitykset, tapaamiset, valvontakyselyt ja tarkastukset. 

Kyberturvallisuuskeskuksessa toimisi kansallinen PRS-viranomainen. PRS-palvelu (Public 
Regulated Service, julkisesti säännelty palvelu) on yksi yhteiseurooppalaisen Galileo-
satelliittijärjestelmän käynnistyvistä palveluista. PRS-palvelun käyttäjäkunnalle tarjotaan sa-
lattu satelliittisignaali, jonka käyttäjät eivät enää ole alttiita tahallisen häirinnän tai ilmastohäi-
riöiden vaikutuksille samalla tavoin kuin avointen satelliittisignaalien käyttäjät. Suomessa 
PRS-palvelun kansallisesta toteuttamisesta vastaa liikenne- ja viestintäministeriö. Ministeriön 
tavoitteena on luoda Suomelle valmius aloittaa PRS-palvelun käyttö heti, kun palvelu on tek-
nisesti operatiivinen vuonna 2020. Euroopan Unionin PRS-päätös 1104/2011/EC edellyttää 
kultakin PRS-palvelua hyödyntävältä jäsenmaalta kansallisen PRS-viranomaisen perustamista. 

Kyberturvallisuuskeskus valvoisi ja ohjaisi myös yksityisyyden suojaa sähköisessä viestinnäs-
sä sekä huolehtisi tietoturvastandardointiin liittyvistä tehtävistä. 

Momentin 11 kohdan mukaan Liikenne- ja viestintävirasto hoitaisi Liikenteen turvallisuusvi-
rastossa ja Viestintävirastossa tällä hetkellä hoidettavat valtionapu- ja avustustehtävät. Näitä 
ovat tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämiseen myönnettävä valtionavustus sekä laaja-
kaistaverkon rakentamiseen myönnettävä tuki. 

Liikenneviraston tehtävänä oleva kauppamerenkulun tukien hoitaminen siirtyisi Liikenne- ja 
viestintävirastoon. Tukea myönnetään valtion talousarvioon vuosittain varatuista määrärahois-
ta Suomen lipun alla purjehtivan kauppalaivaston kilpailukyvyn, merenkulkijoiden työllisyy-
den ja huoltovarmuuden varmistamiseksi (laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailu-
kyvyn parantamisesta 1277/2007). Samoin Liikenne- ja viestintävirastoon siirtyisi joukkolii-
kenteen valtionavustustehtävät (julkinen henkilöliikenne, lentoliikenteen ostot ja Merenkurkun 
laivaliikenne). 

Liikenne- ja viestintävirasto edistäisi nopeiden laajakaistayhteyksien rakentamista haja-
asutusalueilla myöntämällä laajakaistahankkeisiin valtiontukea. Liikenne- ja viestintävirasto 
seuraisi laajakaistahankkeiden edistymistä ja ylläpitää tätä tarkoitusta varten seurantarekiste-
riä. Virasto valvoisi julkisen tuen käyttöä. Se suorittaisi valtionavustuksen maksamisessa ja 
käytön valvonnassa tarpeellisia valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia 
tarkastuksia. 

Liikenne- ja viestintävirasto hoitaisi nykyisin Liikenteen turvallisuusviraston tehtävänä olevat 
liikenteen verotustehtävät. Valtiontaloudellisesti merkittävin tehtävä on ajoneuvoveron mak-
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suunpano ja periminen. Lisäksi virasto hoitaisi ajoneuvon osien vaihtamisen tai rakennemuu-
toksen perusteella tapahtuvan uudelleenverottamisen sekä panisi maksuun polttoainemaksun. 

Momentin 12 kohdan mukaan Liikenne- ja viestintävirasto toimisi meriliikenteen ohjauksen 
toimivaltaisena viranomaisena siten kuin alusliikennepalvelulaissa säädetään. METO-
yhteistyötä jatketaan edelleen viranomaisyhteistyönä, jossa muutoksen jälkeen METO-
viranomaisina toimivat Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto, Merivoimat ja Rajavartio-
laitos. Väylävirasto vastaisi alusliikennepalvelun tilaamisesta alusliikennepalvelun tarjoajalta 
ja toteuttaisi METO-yhteistyössä sovitut hankkeet. Tällöin Väylävirasto tilaajana pystyisi suo-
raan toimimaan METO-viranomaisten kanssa yhteistyössä ja huomioimaan tilauksessaan mui-
den viranomaisten tarpeet. Tällöin muille viranomaisille kustannukset muodostuisivat vain yh-
teishankinnoista. Tämän lisäksi lainsäädännössä edellytettäisiin alusliikennepalvelujen tarjo-
ajalta varautumista ja varautumiseen liittyvää yhteistyötä (hankinnat, suunnittelu, harjoittelu, 
jne.) riittävässä laajuudessa, joka mahdollistaa yhteistyön jatkuvan kehittämisen. 

METO-viranomaisilla on kullakin oma ja itsenäinen valvontajärjestelmänsä ja sensoriverk-
konsa, joka ei kuitenkaan yksinään ole riittävä kattamaan koko merialueen itsenäistä valvon-
taa. Eri osapuolten tiedot täydentävät toisiaan ja muutoksessa varmistettaisiin, että riittävät 
tiedot ovat kaikkien käytettävissä. Kukin osapuoli myös tallentaa sensorien tuottamaa tietoa 
oman käyttötarpeensa ja lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Tiedonvaihto perustuu lain-
säädäntöön niin alusliikennepalvelussa, aluevalvonnassa kuin meripelastuksessakin. Aluslii-
kennepalvelujen tarjoaja tuottaa ja kokoaa omaan tarpeeseensa ja METO-viranomaisille läh-
detietoja, joista koostetaan meritilannekuva. Nykyisten VTS-keskusten tuottamien palvelujen 
kustannukset ovat tällä hetkellä Liikennevirastossa XX miljoonaa euroa. Muille viranomaisille 
tuotettavien palveluiden kustannustaso määritellään tarkemmin vuoden 2018 aikana ja niiden 
pohjalta päivitetään olemassa oleva METO-sopimus liitteineen. 

Yhteisen tietoliikenteen ylläpidon jatkuvuus ja mahdollisuus yhteisten tilojen käyttöön tulisi 
jatkossakin varmistaa. Saimaan hätäradioliikenteen hoitaminen on laissa annettu meripelas-
tusviranomaisena Liikennevirastolle ja esitetään siirrettäväksi Liikenne- ja viestintäviraston 
vastuulle, joka myös määritellään meripelastusviranomaiseksi. Suomen muun hätäradioliiken-
teen vastuuviranomainen on johtava meripelastusviranomainen Rajavartiolaitos. Toiminnalli-
sesti Saimaa-VTS olisi oikea taho Saimaan hätäliikennettä hoitamaan. Yhteistyöstä tulisi sopia 
kuitenkin Rajavartiolaitoksen ja uuden vastuuviranomaisen kesken. Kustannukset hoidettaisiin 
Väyläviraston tilauksen kautta. 

Alusliikennepalvelujentarjoajan mahdollisuus hallinnoida ja tuottaa salassa pidettävää tietoa 
tulisi mahdollistaa ja palveluntarjoajan turvallisuusjärjestelyjen tulisi tukea tätä. Yhtiö määri-
teltäisiin huoltovarmuuskriittiseksi yritykseksi ja sille tulisi tehdä tarvittava yritysturvallisuus-
selvitys (KATAKRI). Yhtiöllä olisi myös varautumisvelvoite. Varautumisvelvoite tarkoittaa, 
että alusliikennepalveluntarjoajan toiminta jatkuu myös normaaliolojen häiriötilanteissa ja 
poikkeusoloissa. Varautumisvelvoite käsittäisi kaikissa olosuhteissa tapahtuvan oman toimin-
nan jatkuvuuden turvaamisen lisäksi osallistumisen yleiseen valmiussuunnitteluun ja poikke-
usoloissa tapahtuvan toiminnan valmisteluun. 

Momentin 13 kohdan mukaan virasto huolehtisi oman toimintansa jatkuvuuden turvaamisesta 
ja varautumisesta.  Tämä tapahtuisi valmiussuunnitelmin ja etukäteisvalmisteluin sekä muilla 
toimenpiteillä, joilla viraston tehtävien mahdollisimman hyvä hoitaminen poikkeusoloissa se-
kä normaaliolojen häiriötilanteissa varmistetaan. Varautumisessa otettaisiin erityisesti huomi-
oon viraston valmiuslaista (1552/2011) ilmenevät poikkeusolojen tehtävät. Tämä momentti on 
yhdenmukainen valmiuslain vaatimusten kanssa. 
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Virasto edistäisi liikennejärjestelmän toimintavarmuutta kokonaisuutena. Edistäminen tapah-
tuisi mm. liikennejärjestelmän toimintavarmuuden seurannan, tavoitteiden asettamisen, tietoi-
suuden levittämisen ja yritysten varautumisedellytysten parantamisen kautta. Lisäksi virastolla 
olisi valvontatehtävä niiden liikennejärjestelmän toimijoiden osalta, joilla on lakisääteinen va-
rautumisvelvollisuus. Liikennejärjestelmän toimintavarmuus muodostuu oleellisilta osiltaan 
toiminnanharjoittajien varautumisesta sekä laatuvaatimuksista, joten varautumisen valvonta 
varmistaa osaltaan myös toimintavarmuuden toteutumisen. 

Virasto varmistaisi osana varautumisen edistämis- ja valvontatehtävää, että virastolle kuulu-
vaksi esitettyjen poikkeusolojen ilmakuljetusten johtamiseen, valvontaan sekä lentoliikenteen 
polttonesteen, varaosien ja tarvikkeiden säännöstelyyn liittyvien tehtävien varautuminen olisi 
toiminnan harjoittajien omassakin varautumisessa riittävästi huomioonotettu.  Lisäksi virastol-
la olisi kiireellisiin evakuointikuljetuksiin liittyviä tehtäviä, joiden toimeenpanoon olisi myös 
toiminnan harjoittajien perusteltua riittävästi varautua. 

Virasto vastaisi valmiuslain mukaisten poikkeusolojen merikuljetusten tehtäviin varautumises-
ta sekä edistäisi toiminnan harjoittajien edellytyksiä varautua samoihin tilanteisiin. Virastolle 
kuuluisi maanpuolustuksen ja yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen kannalta 
välttämättömien vesikuljetusten loppuunsaattamiseksi sekä satamien ahtauskaluston sijoitta-
miseen ja alusten lastaamisessa tai purkamisessa tarvittavat henkilöstön sijoittamiseen liittyviä 
tehtäviä. Lisäksi virastolla olisi merenkulun ja muun vesiliikenteen polttonesteen säännöste-
lyyn liittyviä tehtäviä. 

Liikenne- ja viestintävirasto huolehtisi teleyritysten varautumista sekä viestintäverkkojen ja -
palvelujen toimintavarmuutta koskevien tietoyhteiskuntakaaren ja valmiuslain säännösten 
noudattamisen ohjaus- valvonta- ja määräystehtävistä. Virasto asettaisi häiriötilanteiden yh-
teistoimintaryhmän, jonka tarkoituksena on helpottaa koordinointia viranomaisten ja yritysten 
välillä ja parantaa häiriötilanteiden hallinnassa tarvittavien toimenpiteiden yhteensovittamista. 

Toteuttamalla kokonaisvaltaisesti liikenne- ja viestintäjärjestelmien toimintavarmuuden edis-
tämistä ja valvontaa olisi virastolle mahdollista tukea koko yhteiskunnan varautumista elintär-
keiden toimintojen jatkuvuuden varmistamiseksi sekä liikennejärjestelmän arjen toimintavar-
muuden varmistamista yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja yksittäisten matkaajien vaatimusten 
ja odotusten mukaisesti. 

Pykälän 2 momentin 1 kohdan mukaan virasto antaisi erikseen säädetyn toimivaltansa puit-
teissa toimialaansa koskevia teknisluonteisia määräyksiä. Viraston toimialaa koskevat määrä-
ykset koostuisivat Liikenteen turvallisuusviraston ja Viestintäviraston toimivaltaan tällä het-
kellä kuuluvista määräyksistä. Lisäksi Liikenne- ja viestintävirasto hoitaisi nykyään Liikenne-
viraston tehtäviin kuuluvat tietyt määräyksenantotehtävät.  Viraston toimivaltaan kuuluisi 
määräysten antaminen tienvarsimainonnasta ja -ilmoittelusta sekä johtojen ja rakenteiden si-
joittamisesta maantien tiealueelle kuten myös määräysten antaminen liikennemerkkien ja 
muiden liikenteen ohjauslaitteiden rakenteesta ja mitoituksesta. 

Viestintäviraston nykyiseen määräysten antoon oikeuttavat valtuutussäännökset koskevat kiin-
teistön sisäverkkoja, viestintäverkkojen -palveluiden laatua ja toimivuutta, yhteentoimivuutta 
ja liitettävyyttä, veloituksen oikeellisuutta ja estoluokkia. Määräyksiä voidaan antaa myös ra-
diotaajuuksien käytöstä, suuren häiriöriskin radiolaitteista, radioamatöörilaitteista ja niiden 
käytöstä, Suomessa tunnustettavista ulkomaisista luvista ja oikeutuksista, radioluvasta va-
pautettavista radiolähettimistä ja radioviestinnän pätevyystodistusten tutkintovaatimuksista. 
Nämä Viestintäviraston toimivaltuudet antaa toimialaansa koskevia määräyksiä siirtyisivät 
Liikenne- ja viestintävirastolle. 
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Momentin 2 kohdan mukaan liikenne- ja viestintäalat ovat kansainvälisiä ja uusi virasto osal-
listuisi laaja-alaisesti toimialansa kansainväliseen yhteistyöhön. 

Momentin 3 kohdan mukaan Liikenne- ja viestintäviraston tehtävänä olisi huolehtia radiotaa-
juuksien kansainvälisestä koordinoinnista. Liikenne- ja viestintävirasto osallistuisi viestintä-
alan eurooppalaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön muun muassa hallitsevan markkinavoi-
man teleyrityksiin liittyvissä sääntely- ja täytäntöönpanoasioissa, viestintämarkkinoiden val-
vontaan ja viestintätoimialan teknisen kehityksen liittyvissä asioissa sekä postialaa koskevissa 
asioissa.  Virasto osallistuisi eurooppalaisessa yhteistyössä muun muassa Euroopan sähköisen 
viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) ja Euroopan verkko- ja tietotur-
vaviraston (ENISA) toimintaan. Euroopan posti- ja telehallintojen konferenssissa (CEPT) ja 
erityisesti sen sähköisen viestinnän komiteassa (ECC) harmonisoidaan taajuuksien ja nume-
roiden käyttöä. Postihallintojen yhteistyötä varten on postitoimintaa koskevien säännösten 
komitea (CERP) sekä postiregulaattoreiden ja komission yhteistyöelin ERGP. Eurooppalaises-
sa telealan standardisointijärjestössä (ETSI) laaditaan eurooppalaisia standardeja. Liikenne- ja 
viestintävirasto huolehtii kansainvälisestä yhteistoiminnasta Suomen maatunnuksen hallin-
nointiin liittyen. Kansainvälisessä televiestintäliitossa (ITU) Liikenne- ja viestintävirasto osal-
listuisi muun muassa radiotaajuuksia (ITU-R) sekä standardointia ja numerointia (ITU-T) 
koskevaan työhön. Virasto osallistuisi myös kansallisten mediaregulaattoreiden ja Euroopan 
komission yhteistyöelimen ERGA toimintaan. 

Toimialueilla on tehty lukuisia kansainvälisiä kahden- ja monenkeskisiä sopimuksia, jotka 
ovat usein teknisluonteisia. Pykälän 2 momentin 3 kohdan mukaan virastolla olisi toimivalta 
neuvotella ja tehdä tällaisia kansainvälisiä teknisluontoisia sopimuksia, jotka eivät kuulu lain-
säädännön alaan. 

Pykälän 3 momentin mukaan Kyberturvallisuuskeskus voi tuottaa 1 momentin 1 ja 8 kohdassa 
tarkoitettuihin tehtäviin perustuvia julkisoikeudellisia tai liiketaloudellisin perustein hinnoitel-
tavia suoritteita ja tehdä niiden tuottamista koskevia sopimuksia. 

Huoltovarmuuskeskus ja valtiovarainministeriö rahoittaisivat merkittävän osan Liikenne- ja 
viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen CERT-toiminnasta. Kyberturvallisuuskeskus 
tuottaisi tietoturvapalveluita sopimusperusteisesti myös jatkossa valtionhallinnolle ja huolto-
varmuuskriittisille yrityksille. 

Pykälän 4 momentin mukaan Liikenne- ja viestintäviraston on huolehdittava myös muista 
erikseen sille säädetyistä tehtävistä. 

2 luku Liikenne- ja viestintäviraston organisaatio ja johtaminen 

3 §. Organisaatio ja johtaminen. Pykälässä säädettäisiin viraston johtamisesta ja sisäisen or-
ganisoitumisen perusteista. Pykälän 1 momentin mukaan virastoa johtaisi pääjohtaja. Liiken-
ne- ja viestintäviraston pääjohtajan nimittää valtioneuvosto. Pääjohtajan toimikauden pituu-
desta säädetään valtion virkamieslain (750/1994) 9 a §:ssä. Pääjohtaja vastaisi viraston toi-
minnan kehittämisestä, tuloksellisuudesta ja tulostavoitteiden saavuttamisesta. Pääjohtajan 
keskeisimpiä tehtäviä olisi siten johtaa viraston toimialan ja virastolle asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti viraston toiminnan kokonaisuutta ja toimintojen järjestämistä. 

Pykälän 2 momentissa säädetään, että Liikenne- ja viestintäviraston muusta organisaatiosta 
päättää pääjohtaja. Muun henkilöstön nimittää tai ottaa pääjohtaja, jollei työjärjestyksessä toi-
sin määrätä. 
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Pykälän 3 momentin mukaan virastossa toimii suoraan pääjohtajan alaisuudessa valtakunnalli-
sista tietoturvallisuustehtävistä vastaava organisatorisesti ja toiminnallisesti erillinen Kyber-
turvallisuuskeskus, jonka on toimittava poikkihallinnollisesti ja joustavasti. Kyberturvalli-
suuskeskus vastaa edellä 2 §:n 1 momentin 1, 10 ja 13 kohdassa osaltaan säädetyistä Liikenne- 
ja viestintäviraston tehtävistä. 

Kyberturvallisuuskeskus on tunnettu ja luotettu yhteistyökumppani useissa kansainvälisissä 
verkostoissa. Verkostoista saatu tieto ajankohtaisista uhkista ja ilmiöistä on välttämätöntä kan-
sallisen kyberturvallisuuden varmistamisessa. Tietojen puuttuminen heikentäisi kansallista ha-
vainnointikykyä ja tilannekuvatuotantokykyä merkittävästi. Kansainvälisesti on saatu lukuisia 
esimerkkejä siitä, että hallitsemattomasti toteutetut muutokset kansallisissa tietoturvavastuissa 
ovat johtaneet luottamusverkostojen ulkopuolelle jättämiseen. 

Viraston rooli kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain mukaisena määrätty-
nä turvallisuusviranomaisena (NCSA) laajentaa merkittävästi virastoon kohdistuvia turvalli-
suusvaatimuksia niin teknisen, henkilöstön kuin fyysisen turvallisuudenkin osalta. NCSA-
toimintaan ja kansainvälisiin tietoturvallisuusvelvoitteisiin liittyen Kyberturvallisuuskeskuk-
sella on käytössään useita, erittäin korkealle luokiteltuja kansainvälisiä tietojärjestelmiä. Ky-
seiset järjestelmät ja NCSA-toiminta edellyttää kansallisten ja kansainvälisten turvallisuusvaa-
timusten mukaisia turvallisuusjärjestelyjä ST III, ST II, EU-C, EU-S, Nato-C ja Nato-S tasoil-
le. EU ja Nato tarkastavat turvallisuusvaatimusten täyttymisen määräajoin. Samat turvalli-
suusvaatimukset koskevat myös PRS-viranomaisen tehtävää. 

Kyberturvallisuuskeskuksen toiminnassa yhdistyvät erilaiset kansalliset tietoliikenteen turval-
lisuusviranomaistehtävät ja tieto-turvayhteyspisteenä toimiminen, mikä mahdollistaa kansain-
välisestikin arvioituna merkittäviä synergiaetuja. Esimerkiksi keskuksen valmistellessa tieto-
turvasäädöksiä tai valvoessa niiden noudattamista, keskus pystyy hyödyntämään erityistä asi-
antuntijuuttaan ajankohtaisista tietoturvailmiöistä ja toisaalta keskus pystyy käyttämään viran-
omaistoimivaltaansa tietoturvaukilta suojautumiseen ja niiden negatiivisten vaikutusten hillit-
semiseen. 

Kyberturvallisuuskeskuksen luotettavuudesta, toiminnan jatkuvuudesta ja operatiivisista toi-
mintaedellytyksistä pitää huolehtia. Toiminta tulisi järjestää viraston muihin toimialueisiin 
verrattuna mahdollisimman ketteräksi ja itsenäiseksi, erityisesti koska operatiivisesti käsiteltä-
vät asiat on ratkaistava välittömästi. Lisäksi tietoturvaloukkauksia koskevan tiedottamisen ja 
päätöksenteon on oltava nopeaa ja tehokasta. Tilannejohtamista, kansallista ja kansainvälistä 
koordinointia, tiedonvaihtoa ja julkaisuja koskeva päätöksenteko tulisi olla joustavaa ja nope-
aa. 

Pykälän 4 momentin mukaan viraston yhteydessä toimii riippumaton ja itsenäinen rautatiealan 
sääntelyelin, jonka asemasta, ratkaisuvallasta ja tehtävistä säädetään erikseen, esimerkiksi rau-
tatielaissa (304/2011). Rautatiealan sääntelyelimen tehtävänä on seurata, valvoa ja edistää rau-
tatiemarkkinoiden toimivuutta, tasapuolisuutta ja syrjimättömyyttä. Sääntelyelimen tulee var-
mistaa erityisesti, että rataverkon käyttöoikeuden myöntämismenettelyt ja käyttöoikeudesta 
perityt maksut, rautatiealan toimijoille tarjottavat palvelut ja niiden hinnoittelu sekä verk-
koselostus ovat syrjimättömiä ja vastaavat lainsäädännössä asetettuja vaatimuksia. Sääntely-
elimen suorittama valvonta kohdistuu siis keskeisesti rautateitä koskevaan infrastruktuuriin 
(rataverkko ja palvelupaikat) sekä sitä hallinnoiviin tahoihin. Tässä roolissaan sääntelyelin voi 
ottaa joko omasta aloitteestaan tai rautatieliikenteen harjoittajan, ratakapasiteetin hakijan, kou-
lutuspalveluja tarvitsevan yrityksen, rataverkon haltijan, palvelupaikan ylläpitäjän tai muun 
palvelun tarjoajan taikka liikenteen palveluista annetussa laissa (320/2017) tarkoitetun toimi-
valtaisen viranomaisen aloitteesta tutkittavakseen ja ratkaistavakseen rautatiemarkkinoiden 
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toimintaan liittyviä ongelmia rautatielain säännösten puitteissa. Unionilainsäädäntö edellyttää, 
että viranomaisten vastuut on selkeästi määritelty, toisistaan eriytetty ja erityisesti sääntely-
elimen itsenäisyys ja riippumattomuus on turvattu. 

4 §. Asioiden ratkaisuvalta. Pykälän 1 momentissa säädetään pääjohtajan ratkaisuvallasta. 
Pääjohtajalla on yleinen valta ratkaista asiat, joita ei ole säädetty tai määrätty muun virkamie-
hen ratkaistavaksi. Pääjohtajalla on valta määrätä työjärjestyksellä ratkaisuvaltaansa kuuluva 
asia muun virkamiehen ratkaistavaksi. Toisaalta pääjohtajalla on myös valta ottaa yksittäista-
pauksessa ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi hänen alaisensa ratkaistava. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin pykälän 2 momentissa luetelluista asioista. 

5 §. Työjärjestys. Liikenteen turvallisuusvirastosta annetussa laissa (863/2009) sekä viestintä-
hallinnosta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (60/2004) säädettyä vastaavalla tavalla Lii-
kenne- ja viestintäviraston pääjohtaja valtuutettaisiin antamaan viraston työjärjestys. Tarkoitus 
on, että pääjohtaja päättää viraston organisaatiosta ja muusta sisäisen hallinnon järjestämises-
tä. Tämän mukaisesti pääjohtajan antamassa työjärjestyksessä määrättäisiin viraston organi-
saatiosta, ratkaisuvallan käyttämisestä ja muusta sisäisen hallinnon järjestämisestä sekä toi-
minnan sijoittumisesta. 

3 luku Erinäiset säännökset 

6 §. Virka-apu. Pykälässä säädettäisiin Liikenne- ja viestintäviraston velvollisuudesta antaa 
virka-apua muille viranomaisille ja sen oikeudesta saada virka-apua muilta viranomaisilta.  
Pykälän mukaan Liikenne- ja viestintäviraston olisi annettava muille viranomaisille virka-
apua, jos sen antamisesta olisi erikseen säädetty. Ehdotettu sääntely tarkoittaisi sitä, että viras-
tolla olisi toimivalta antaa virka-apua toiselle viranomaiselle, mutta vain niissä tapauksissa, 
joissa virka-apua pyytävällä olisi erityislainsäädäntöön perustuva oikeus saada sitä nimen-
omaan Liikenne- ja viestintävirastolta. Pykälän mukaan Liikenne- ja viestintävirastolla olisi 
oikeus saada virka-apua muilta viranomaisilta. 

7 §. Pakkokeinot. Pykälässä säädettäisiin Liikenne- ja viestintäviraston pakkokeinoista, joita 
olisivat sakon uhka, teettämisuhka ja keskeyttämisuhka. Viraston toimivaltaan kuuluvia pak-
kokeinoja käytettäisiin velvoittamaan asianomainen noudattamaan käskyä tai kieltoa, jonka 
Liikenne- ja viestintävirasto tai siltä pakkokeinoasiassa virka-apua pyytävä muu viranomainen 
on toimivaltansa mukaisesti antanut. Ehdotettu säännös antaisi Liikenne- ja viestintävirastolle 
pakkokeinoasiassa yleistoimivallan. Pakkokeinojen käyttö edellyttää luonnollisesti sitä, että 
Liikenne- ja viestintävirastolla tai siltä virka-apuun oikeutetulla viranomaisella on toimivalta 
antaa asiassa velvoittava käsky tai kielto. 

8 §. Valtion edustaminen. Pykälässä säädettäisiin Liikenne- ja viestintäviraston tehtävästä 
edustaa tuomioistuimissa ja viranomaisissa valtion etua ja oikeutta. Ehdotetun säännöksen 
mukaan Liikenne- ja viestintävirasto kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomiois-
tuimissa ja viranomaisissa valtion etua ja oikeutta kaikissa toimialaansa kuuluvissa asioissa 
sekä muualla kuin Ahvenanmaan maakunnassa sellaisissa asioissa, joissa toimivaltaista viran-
omaista ei ole laissa erikseen määrätty. 

9 §. Eräät palvelutehtävät. Liikenteen turvallisuusvirastosta annetussa laissa vastaavalla taval-
la pykälässä säädettäisiin mahdollisuudesta toiminnan tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi 
ja sen ydintehtävien hoitamisen varmistamiseksi sopia eräiden neuvontapalvelu-, asiakaspal-
velu-, asiakirjapalvelutehtävien ja muiden vastaavien avustavien tehtävien, joihin ei sisälly 
merkittävää julkisen vallan käyttöä, siirtämisestä muun kuin viranomaisen hoidettavaksi. Py-
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kälässä kuvatuilla tehtävillä tarkoitettaisiin esimerkiksi tiedon välittämistä kansalaisille, asia-
kasneuvontaa viraston käytännöistä sekä lainsäädännöstä ja ohjeista, asiakirjatilausten vas-
taanottoa, tilausten käsittelyä ja tietojen luovuttamista. Tehtävät olisivat rutiiniluonteisia avus-
tavia tukitehtäviä, joissa ei käytetä merkittävää julkista valtaa. Perustuslain (731/1999) 124 
§:n mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai 
sen nojalla. Avustavia tehtäviä hoitava henkilö toimisi pykälän mukaisia tehtäviä suorittaes-
saan rikosoikeudellisella virkavastuulla. Vahingonkorvausvastuusta näissä tehtävissä toimivan 
henkilön osalta säädettäisiin vahingonkorvauslaissa (412/1974). Lisäksi säännöksessä tarkoi-
tettujen tehtävien hoidossa olisi noudatettava, mitä hallintolaissa (434/2003), kielilaissa 
(423/2003) ja viranomaisten julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään. 

10 §. Suoritteiden maksullisuus. Pykälän 1 momentin mukaan Liikenne- ja viestintäviraston 
suoritteista perittäviin maksuihin sovelletaan valtion maksuperustelakia. Pykälän 2 momentin 
mukaan viraston suoritteiden maksuista säädetään liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella. 

11 §. Muutoksenhaku. Pykälä sisältäisi yleissäännöksen Liikenne- ja viestintäviraston päätös-
ten muutoksenhausta. 

12 §. Voimaantulo. Lain voimaantulosta säädettäisiin tähän esitykseen sisältyvällä voimaan-
panolailla. 

1.2 Laki Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta 

Laki Liikennevirastosta 862/2009 

Lain nimeke muutettaisiin laiksi Väylävirastosta. 

1 luku Väyläviraston asema ja tehtävät 

1 §. Asema ja toiminta-ajatus. Pykälässä säädettäisiin Väyläviraston asemasta ja toiminta-
ajatuksesta. Pykälän 1 momentin mukaan virasto olisi liikenne- ja viestintäministeriön hallin-
nonalalla ja ohjauksessa toimiva keskushallinnon virasto. Pykälässä säädettäisiin Väyläviras-
ton tehtävistä yleisellä tasolla.   Tehtävien sisällöstä säädettäisiin tarkemmin lain 2 §:ssä sekä 
aineellisessa lainsäädännössä. Pykälä heijastaisi muutoksia Liikenneviraston nykyisiin tehtä-
viin. Viraston toiminnan keskiössä olisivat väylien ylläpitoon ja kehittämiseen sekä niiden 
palvelutasosta huolehtimiseen liittyvät tehtävät koko liikenteen palvelutasosta laajemmin huo-
lehtimisen sijaan. Viraston tehtävänä olisi väylänpitäjänä kehittää liikenneväyliä siten, että 
toiminnalla edistetään koko liikennejärjestelmän toimivuutta huomioiden uuden teknologian 
tuomat mahdollisuudet ja odotukset sekä liikenteen turvallisuus, valtakunnan eri alueiden ke-
hitys ja kestävä kehitys. 

Toimiva liikennejärjestelmä on yksi yhteiskunnan peruspilareista. Väyläomaisuudesta huoleh-
timisen lähtökohtana olisivat asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeet ja odotukset. Ennakointi ja 
riskiperusteisuus tarkoittaisivat paitsi liikennetoimialan aktiivista seuraamista ja toiminnan su-
juvaa ja oikea-aikaista sopeuttamista toimialalla tapahtuviin muutoksiin myös laajaa yhteis-
työtä eri toimijoiden kanssa liikennejärjestelmän kehittämiseksi. Ennakoivuudella ja riskipe-
rusteisuudella pyritään tehokkaampaan toimintaan ja vaikuttavampiin tuloksiin. Viraston tulisi 
huolehtia väylätietojen ajantasaisuudesta ja varmistaa hallinnoimiensa liikenneväylien ja väy-
lärakenteiden säilyvyys yhteiskunnan tarpeita vastaavassa kunnossa myös pidemmällä aikavä-
lillä. 
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Pykälän 3 momentissa säädetään viraston toimialueesta. Virasto on valtion keskushallinnon 
virasto, jonka toimialueena on koko maa, jollei erikseen toisin säädetä. Siten Väylävirasto oli-
si valtakunnallinen virasto, jonka toimialue lähtökohtaisesti kattaa myös Ahvenanmaan maa-
kunnan. Ahvenanmaan maakunnan osalta Ahvenanmaan itsehallintolaki määrittää sen, mitkä 
virastolle kuuluvista tehtävistä kuuluvat Ahvenanmaan maakunnassa valtion toimialaan. 

2 §. Viraston tehtävät. Valtio omistaa edelleen tie-, rata- ja vesiväylät. Valtion puolesta niitä 
hallinnoi Väylävirasto. Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan virasto vastaisi hallinnoimis-
taan valtion tie- ja rataverkosta sekä vesiväylistä. Maanteiden osalta hallinnointi tarkoittaisi 
koko maantieverkon omistamista, vaikka alueellinen tienpito siirtyy maakuntien tehtäväksi 
1.1.2020 alkaen. Rataverkolla tarkoitettaisiin viraston hallinnassa olevaa valtion rataverkkoa. 
Vesiväylillä tarkoitettaisiin viraston hallinnassa nykyisin olevia meri- ja sisävesiväyliä. Väy-
läviraston tehtävänä olisi vastata hallinnoimiensa väyläverkostojen kehittämisestä ja niitä kos-
kevien toimintojen yhteensovittamisesta. Väyläviraston tehtävänä olisi väyläverkon fyysisen 
ja digitaalisen infrastruktuurin kehittäminen, niitä koskevien toimintojen yhteensovittaminen 
ja liikenteen automaatiokehityksen edistäminen väyläverkonhaltijana. Virasto huolehtisi myös 
tutkimus- ja kehittämistoiminnasta, jonka tavoitteena olisi liikennejärjestelmän turvallisuuden 
parantaminen, uusien kunnossapitoa ja rakentamista koskevien menetelmien hyödyntäminen, 
automatisaatio ja liikenteen ympäristöhaittojen vähentäminen. Toiminnalla tuetaan Suomen 
väyläverkoston tilaa ja kehittämistä sekä yhdenmukaistamista. Tutkimus- ja kehittämistyötä 
tehdään yhteistyössä hallinnonalan ja muiden toimijoiden kanssa. Momentissa mainitut tehtä-
vät vastaisivat Liikennevirastolla aikaisemmin olleita tehtäviä ja siten nykytilan ei niiden osal-
ta muutu. 

Momentin 2 kohdan mukaan virastolla olisi vastuu liikenneväyliä koskevien toimenpiteiden 
kohdentamisesta ja ajoittamisesta sekä priorisoinnista sille osoitettujen määrärahojen puitteis-
sa huomioiden sekä valtakunnallinen että maakunnalliset liikennejärjestelmäsuunnitelmat. 
Liikennejärjestelmätyön strategisen tason ohjaus olisi jatkossakin liikenne- ja viestintäministe-
riön tehtävänä. Ministeriö vastaisi myös valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman 
laadinnasta. Yleinen liikennejärjestelmän kehittäminen, julkinen henkilöliikenne ja tietova-
rannot olisivat Liikenne- ja viestintäviraston vastuulla. Liikenteen ja maankäytön ja väylänpi-
don valmisteleva ja alueellinen yhteistyö sijoittuisi Väylävirastoon, joka tukisi teknisesti val-
takunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimista. Väyläviraston yhtenä keskeisenä 
tehtävänä olisi väylänpitäjänä vastata eri liikennemuotojen väyliin kohdistuvien toimien yh-
teensovittamisesta. Liikenteen ja maankäytön yhteensovittamisella tarkoitettaisiin osallistu-
mista asiantuntijavirastona maakunta-, yleis- ja asemakaavojen laadintaan. Liikennejärjestel-
mätyö edellyttää entistä tiiviimpää yhteistyötä liikenne- ja viestintäministeriön ja virastojen 
välillä sekä yhteistyötä maakuntien ja kuntien kanssa. 

Momentin 3 kohdan mukaan virasto vastaisi liikenteenohjauksen järjestämisestä. Liiken-
teenohjauksella tarkoitettaisiin tässä ajantasaista liikenteen ja liikenneolosuhteiden seurantaa, 
liikenteestä tiedottamista sekä liikenteen operatiivista ohjausta mukaan lukien häiriötilanteiden 
hallinta. Vastuu koskisi alusliikennepalvelulaissa tarkoitetun alusliikennepalvelun hankkimis-
ta, rautatielaissa säädettyä liikenteenohjauksen järjestämistä sekä tieliikenteen reaaliaikaista 
ohjausta sen sisältöisinä kuin Liikennevirasto nykyisin niitä toteuttaa. Koska viraston toimin-
toihin tällä hetkellä sisältyvä eri liikennemuotoja koskeva liikenteenohjaus toimintona eriyte-
tään ja on tarkoitus tämän virastomuutoksen yhteydessä yhtiöittää, tällä tehtävällä korostetaan 
vastuun säilymistä Väylävirastolla. Virasto huolehtisi liikenteenohjauksen ja –hallinnan järjes-
tämisestä tekemällä laaja-alaisia sopimuksia liikenteenohjauspalvelujen tarjoajan kanssa. Näi-
hin sopimuksiin virasto voisi sisällyttää myös puolustus- ja turvallisuushallinnon erityistehtä-
vistä huolehtimisen sekä maakuntien alueella olevan väyläverkon liikenteenohjauksen. 
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Momentin 4 kohdan mukaan viraston tehtävänä olisi edistää liikenteen palveluiden ja liiken-
nejärjestelmän digitalisaatiota ja automatisaatiota. Tämä on uusi tehtävä ja se heijastaa toimin-
taympäristön muutosta ja tarvetta muuttaa ja kehittää väyläinfrastruktuuria vastaanottamaan 
laajentuvan automatisaation. Virasto voisi omaa toimintaansa kehittämällä ja palveluita osta-
malla luoda toimivan elinympäristön liikenteen uusille palveluille. 

Momentin 5 kohdassa merkittävillä tiehankkeilla tarkoitettaisiin eduskunnan hyväksymiä ja 
valtion talousarviossa nimettyjä ylimaakunnallisia hankkeita sekä valtakunnallisen liikennejär-
jestelmän kannalta tärkeitä hankkeita. Tilaajavirastona vastaavasti kuin nykyisin, virasto 
hankkisi omalta osaltaan väylien suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitotehtäviä kilpailut-
tamalla. 

Momentin 6 kohdan mukaan liikenneväylien haltijana virasto vastaisi tienpidon ohjauksesta, 
yhteistyöstä ja sopimusjärjestelyistä maakuntien ja niiden yhteistyöalueiden kanssa sekä oh-
jaamalla palveluiden hankintaa maakunnissa. Tällä varmistettaisiin tienpidon riittävän yhte-
näinen palvelutaso sekä tienpidon markkinoiden kehittyminen ja palveluntuottajien tasapuoli-
nen kohtelu maassa. Ohjauksesta, yhteistyöstä ja sopimusjärjestelyistä säädettäisiin tarkemmin 
maantielaissa. 

Momentin 7 kohdassa Väylävirasto vastaisi ja hallinnoisi väyliä koskevia tietovarantoja, esi-
merkiksi kansallisesta tie- ja katutietojärjestelmää (Digiroad). Lisäksi Väylävirasto vastaisi 
yhteistyöstä ja sopimusjärjestelyistä maakuntien kanssa liikenne- ja väylätietojen osalta. Tällä 
kirjauksella laitettaisiin täytäntöön eduskunnan käsiteltävänä olevan maakuntalain 6 §:n 1 
momentin 14 kohdan määräykset tietojen keräämisestä. 

Momentin 8 kohdassa säädettäisiin nykyisessä laissakin voimassa olevasta tehtävästä huoleh-
tia jäänmurtopalvelujen hankinnasta sekä talvimerenkulun avustuskauden erivapauksista ja 
avustamisrajoituksia koskevista päätöksistä. Väylävirasto kilpailuttaisi jäänmurtopalvelut sekä 
vastaisi yhteistyöstä naapurimaiden kanssa (erityisesti Ruotsi ja Venäjän federaatio). 

Momentin 9 kohdan mukaan merkittävänä maa- ja vesirakennusalan tilaajana virastolla olisi 
edelleen keskeinen rooli koko tämän rakennusalan toimijana. Hankintatoimen kehittämisellä 
mukaan lukien myös esimerkiksi infrastruktuurihankkeiden kustannushallinnan kehittäminen 
vaikutetaan koko alan kehitykseen.  Markkinoiden toimivuutta edistettäisiin jatkossakin viras-
ton toimintaansa varten keräämien tietojen luovuttamisella avoimen datan periaatteiden mu-
kaisesti (palveluntuottajille). Virasto edistäisi myös palveluntuottajien viraston vastuisiin liit-
tyvän erityisosaamisen kehittämistä. Viraston keräämien tietojen hallinnasta ja luovutuksesta 
säädettäisiin tarkemmin liikenteen palveluista annetussa laissa (320/2017). 

Momentin 10 kohdassa asetettaisiin Väylävirastolle normaaliolojen häiriötilanteita ja poikke-
usoloja koskeva varautumisvelvollisuus. Tarkoitus olisi selkiyttää liikennehallinnon varautu-
misvelvollisuutta ottamalla sitä koskeva säännös momentin 9 kohtaan. Väyläviraston olisi 
valmiussuunnitelmin ja normaaliolojen häiriötilanteissa tai poikkeusoloissa tapahtuvan toi-
minnan etukäteisvalmisteluin sekä muilla toimenpiteillä huolehdittava siitä, että sen oma toi-
minta jatkuu mahdollisimman häiriöttömästi normaaliolojen häiriötilanteissa sekä poikkeus-
oloissa mahdollistaen yhteiskunnan toimivuuden, huoltovarmuuden ja maanpuolustuksen toi-
mialallaan. Lisäksi virasto edistäisi toimialallaan yhteiskunnan varautumista häiriö- ja poikke-
usoloihin. Esimerkkinä varautumistoiminnasta voidaan mainita valmius-, jatkuvuus- ja toipu-
missuunnitelmat sekä poikkeusoloja varten tehdyt etukäteisvalmistelut, joilla tarkoitettaisiin 
esimerkiksi teknisiä ja rakenteellisia ratkaisuja. Muilla toimenpiteillä tarkoitettaisiin esimer-
kiksi koulutusta ja harjoituksia sekä tilojen ja kriittisten resurssien varaamista. Myös viestin-
nän ja tietoliikenteen suunnittelu olisivat osa varautumista. 
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Väyläviraston tulisi lisäksi varmistaa, että siltä osin kuin on kysymys palvelujen hankinnasta 
ulkopuolisilta tahoilta, hankintaa koskeviin sopimuksiin olisi otettava tarvittavat määräykset 
ostettujen palvelujen turvaamisesta häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Varautumiseen kuu-
luisi keskeisesti myös varautumista koskevien ohjeiden antaminen. Väyläviraston olisi seurat-
tava turvallisuuteen vaikuttavia toimintaympäristön muutoksia ja arvioitava niiden mahdolli-
sesti varautumiseen liittyviä vaikutuksia. 

Pykälän 2 momentissa säännellään Väyläviraston mahdollisuuksista antaa toimialaansa kos-
kevia teknisiä määräyksiä sekä tehdä valtuuksiensa puitteissa kansainvälisiä teknisluonteisia 
sopimuksia ja osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. 

Pykälän 3 momentin mukaan Väyläviraston olisi huolehdittava myös muista erikseen sille 
säädetyistä tehtävistä. 

2 luku Väyläviraston organisaatio ja johtaminen 

3 §. Organisaatio ja johtaminen. Pykälässä säädettäisiin viraston johtamisesta ja sisäisen or-
ganisoitumisen perusteista. 

Pykälän 1 momentin mukaan virastoa johtaisi pääjohtaja. Väyläviraston pääjohtajan nimittää 
valtioneuvosto, kuten aikaisemmin Liikenneviraston pääjohtaja nimitettiin (Laki Liikennevi-
rastosta 862/2009, 3 §). Uutena tehtävänään pääjohtaja vastaisi viraston toiminnan kehittämi-
sestä, tuloksellisuudesta ja tulostavoitteiden saavuttamisesta. Pääjohtajan keskeisimpiä tehtä-
viä olisivat siten johtaa viraston toiminnan kokonaisuutta ja toimintojen järjestämistä viraston 
toimialalle ja virastolle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tämä kirjaus on sisällöltään lähes 
samanlainen kuin Valtion lupa- ja valvontaviraston toiminnasta on säädetty. 

Pykälän 2 momentissa säädetään, että Väyläviraston muusta organisaatiosta päättää pääjohta-
ja. Muun henkilöstön nimittää tai ottaa pääjohtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä. 

4 §. Asioiden ratkaisuvalta. Pykälän 1 momentissa säädetään pääjohtajan ratkaisuvallasta. 
Pääjohtajalla on ylenen valta ratkaista asiat, joita ei ole säädetty tai määrätty muun virkamie-
hen ratkaistavaksi. Pääjohtajalla on valta määrätä työjärjestyksellä ratkaisuvaltaansa kuuluva 
asia muun virkamiehen ratkaistavaksi. Toisaalta pääjohtajalla on myös valta ottaa yksittäista-
pauksessa ratkaistavakseen asia, joka muutoin olisi hänen alaisensa ratkaistava. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin pykälän 2 momentissa luetelluista asioista. 

5 §. Työjärjestys. Liikennevirastosta annetussa laissa säädettyä vastaavalla tavalla Väyläviras-
ton pääjohtaja valtuutettaisiin antamaan viraston työjärjestys. Tarkoitus olisi, että pääjohtaja 
päättää viraston organisaatiosta ja muusta sisäisen hallinnon järjestämisestä. Tämän mukaises-
ti pääjohtajan antamassa työjärjestyksessä määrättäisiin viraston organisaatiosta, ratkaisuval-
lan käyttämisestä ja muusta sisäisen hallinnon järjestämisestä sekä toiminnan sijoittumisesta. 

3 luku Erinäiset säännökset 

6 §. Virka-apu. Pykälässä säädettäisiin Väyläviraston velvollisuudesta antaa virka-apua muille 
viranomaisille ja sen oikeudesta saada virka-apua muilta viranomaisilta.  Pykälän mukaan 
Väyläviraston olisi annettava muille viranomaisille virka-apua, jos sen antamisesta olisi erik-
seen säädetty. Ehdotettu sääntely tarkoittaisi sitä, että virastolla olisi toimivalta antaa virka-
apua toiselle viranomaiselle, mutta vain niissä tapauksissa, joissa virka-apua pyytävällä olisi 
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erityislainsäädäntöön perustuva oikeus saada sitä nimenomaan Väylävirastolta. Pykälän mu-
kaan Väylävirastolla olisi oikeus saada virka-apua muilta viranomaisilta. 

7 §. Pakkokeinot. Pykälässä säädettäisiin Väyläviraston pakkokeinoista, joita olisivat sakon 
uhka, teettämisuhka ja keskeyttämisuhka. Viraston toimivaltaan kuuluvia pakkokeinoja käy-
tettäisiin velvoittamaan asianomainen noudattamaan käskyä tai kieltoa, jonka Väylävirasto tai 
siltä pakkokeinoasiassa virka-apua pyytävä muu viranomainen on toimivaltansa mukaisesti 
antanut. Ehdotettu säännös antaisi Väylävirastolle pakkokeinoasiassa yleistoimivallan. Pakko-
keinojen käyttö edellyttäisi luonnollisesti sitä, että Väylävirastolla tai siltä virka-apuun oikeu-
tetulla viranomaisella on toimivalta antaa asiassa velvoittava käsky tai kielto. Virastolla olisi 
myös muiden lakien nojalla oikeus käyttää pakkokeinoja, kuten maantielain (503/2005) tai ra-
talain (110/2007) perusteella. 

Väylävirasto vastaa väyläomaisuudesta ja sitä koskevista määrärahoista sekä tekee laajoja so-
pimuksia väylien kunnossapidosta ja palveluista. Sen vuoksi on perusteltua, että virastolla on 
riittävä toimivalta toimia myös kiistanalaisissa tilanteissa. 

8 §. Valtion edustaminen. Pykälässä säädettäisiin Väyläviraston tehtävästä edustaa tuomiois-
tuimissa ja viranomaisissa valtion etua ja oikeutta. Ehdotetun säännöksen mukaan Väyläviras-
to kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimissa ja viranomaisissa valtion 
etua ja oikeutta kaikissa toimialaansa kuuluvissa asioissa sekä muualla kuin Ahvenanmaan 
maakunnassa sellaisissa asioissa, joissa toimivaltaista viranomaista ei ole laissa erikseen mää-
rätty. 

9 §. Eräät palvelutehtävät. Väylävirastoa koskevaan sääntelyyn lisätään mahdollisuus hankkia 
ulkopuolisia palveluita viraston toiminnan tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi ja sen ydin-
tehtävien hoitamisen varmistamiseksi. Tätä mahdollisuutta ei ollut kirjattu Liikennevirastosta 
annettuun lakiin, mutta kylläkin Liikenteen turvallisuusvirastosta annetun lain (/) 5 §:ssä täl-
lainen mahdollisuus annettiin. Virastouudistuksen yhteydessä virastojen sääntelyä on tarkoitus 
yhdenmukaistaa. 

Väylävirastolla olisi mahdollisuus sopia eräiden neuvontapalvelu-, asiakaspalvelu-, asiakirja-
palvelutehtävien ja muiden vastaavien hallintopalvelutehtävien, joihin ei sisälly merkittävää 
julkisen vallan käyttöä, siirtämisestä muun kuin viranomaisen hoidettavaksi. Pykälässä kuva-
tuilla tehtävillä tarkoitettaisiin esimerkiksi tiedon välittämistä kansalaisille, asiakasneuvontaa 
viraston käytännöistä sekä lainsäädännöstä ja ohjeista, asiakirjatilausten vastaanottoa, tilausten 
käsittelyä ja tietojen luovuttamista. Tehtäviin ei sisältyisi merkittävää julkisen vallan käyttöä. 
Siirrettyjä tehtäviä hoitavat henkilöt toimisivat rikosoikeudellisen virkavastuun piirissä. Lisäk-
si säännöksessä tarkoitettujen tehtävien hoidossa olisi noudatettava, mitä hallintolaissa 
(434/2003), kielilaissa (423/2003) ja viranomaisten julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) 
säädetään. 

10 §. Suoritteiden maksullisuus. Pykälän 1 momentin mukaan Väyläviraston suoritteista perit-
täviin maksuihin sovelletaan valtion maksuperustelakia. Pykälän 2 momentin mukaan viraston 
suoritteiden maksuista säädettäisiin liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella. 

11 §. Muutoksenhaku. Pykälä sisältäisi yleissäännöksen Väyläviraston päätösten muutoksen-
hausta. 

12 §. Voimaantulo. Lain voimaantulosta säädettäisiin tähän esitykseen sisältyvällä voimaan-
panolailla. 
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1.3 Voimaanpanolaki 

1 luku Yleiset säännökset 

1 §. Voimaan tulevat säädökset. Pykälä sisältäisi säännökset, jotka koskevat liikenne- ja vies-
tintäministeriön hallinnonalan virastouudistusta sekä liikenneohjauspalvelujen yhtiöittämisen 
toteuttamista. Ehdotetulla lailla tulisi voimaan xxx lakia. Tarkoituksena olisi, että lait tulisivat 
voimaan 1.1.2019. Eräisiin tällä lailla voimaanpantaviin lakeihin sisältyy myös erityistä voi-
maanpanosääntelyä. 

Edellä mainittuja Liikenne- ja viestintävirastolle siirtyviä tehtäviä koskevat erityislait on pyrit-
ty mahdollisimman kattavasti ja täydellisesti muuttamaan pykälässä mainituilla laeilla. Erilli-
set hallituksen esitykset annetaan tieliikennelaista (HE 180/2017 vp) ja maantielaista. Koska 
Liikenne- ja viestintävirastolle siirtyviä tehtäviä koskevaa erityissääntelyä on runsaasti, on 
mahdollista, että jokin yksittäinen Liikenne- ja viestintäviraston tehtäväalaan kuuluvaa tehtä-
vää koskeva säännös on jäänyt muuttamatta. Tämän vuoksi ehdotetun voimaanpanolain sään-
nökset koskisivat paitsi 1 §:n mukaisia tällä lailla voimaanpantavia lakeja, myös sellaisia Lii-
kenne- ja viestintäviraston tehtäväalaan kuuluvia Liikenne- ja viestintävirastolle siirtyviä teh-
täviä, joita koskeva yksittäinen tehtäväkohtainen erityissäännös mahdollisesti on jäänyt muut-
tamatta. 

2 §. Kumottavat säädökset. Pykälä sisältäisi säännökset ehdotetulla lailla kumottavista laeista. 
Ehdotetulla lailla kumottaisiin laki Liikenteen turvallisuusvirastosta ja laki viestintähallinnos-
ta. Lain 12 §:n voimaantulosäännöksen mukaan 2 § tulisi voimaan 1.1.2019. 

Ehdotettujen lakien kumoamisen myötä valtion virastoista Liikenteen turvallisuusvirasto ja 
Viestintävirasto lakkaisivat. 

3 §. Soveltamisala. Pykälässä säädettäisiin ehdotetun voimaanpanolain soveltamisalasta. Eh-
dotetussa laissa säädetään 1 §:ssä mainituissa laeissa tarkoitettujen tehtävien siirtämiseen liit-
tyvistä seikoista. 

Lain 1 §:ssä tarkoitetut tehtävien siirrot koskevat Liikenteen turvallisuusviraston ja Viestintä-
viraston yhdistämistä Liikenne- ja viestintävirastoksi ja tämän uuden viraston tehtäviä. Lisäksi 
muutokset koskisivat Liikennevirastosta uuteen Liikenne- ja viestintävirastoon siirrettäviä teh-
täviä sekä Liikennevirastosta yhtiöitettäviä tehtäviä. 

Ehdotettu voimaanpanolaki koskisi myös 1 §:ään sisältyvillä laeilla toteutettavaa valtion vi-
ranomaisten ja niiden tehtävien uudelleenorganisoinnin voimaanpanoa ja siirtymäsääntelyä. 
Ehdotettu voimaanpanosääntely koskisi Väyläviraston tehtävien uudelleenjärjestelyä, joka to-
teutetaan 1 §:ään sisältyvällä lailla Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta. 

Vaikka Liikenne- ja viestintäviraston ja Väyläviraston tehtäviä koskevat erityislait on pyritty 
muuttamaan kattavasti nyt annettavalla lainsäädännöllä, sisältyy lakiehdotuksen 4 ja 5 §:iin 
tehtäviä ja toimivaltaa koskevat siirtymäsäännökset siltä varalta, että joku yksittäinen tehtävä-
kohtainen erityissäännös on jäänyt muuttamatta. 

Ehdotettuun lakiin on pyritty kokoamaan kaikki tällä esityksellä toteutettaviin tehtäväsiirtoihin 
liittyvä voimaanpano- ja siirtymäsääntely. 
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2 luku Tehtäviä ja toimivaltaa koskevat säännökset 

4 §. Väyläviraston tehtäviä ja toimivaltaa koskevat siirtymäsäännökset. Pykälä sisältäisi Väy-
läviraston tehtäviä ja toimivaltaa koskevat siirtymäsäännökset. Väyläviraston tehtäväalasta 
säädettäisiin Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta annetun lain 2 §:ssä. 

Esityksen valmistelun yhteydessä on pyritty selvittämään ja sen antamisen yhteydessä muut-
tamaan mahdollisimman kattavasti ja täydellisesti kaikki ne erityislait, jotka koskevat Väylä-
virastolle siirtyviä tehtäviä. Säännöksessä viitattaisiin edelleen myös Liikennevirastolle, elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hal-
lintokeskukselle, Merenkulkulaitokselle ja lääninhallitukselle säädettyihin tehtäviin, koska täl-
laisiakin saattaa vielä sisältyä vanhaan lainsäädäntöön. Myös tällaisten tehtävien siirtoon so-
vellettaisiin ehdotettua voimaanpanolakia. 

5 §. Liikenne- ja viestintäviraston tehtäviä ja toimivaltaa koskevat siirtymäsäännökset. Pykälä 
sisältäisi Liikenne- ja viestintäviraston tehtäviä ja toimivaltaa koskevat siirtymäsäännökset. 
Liikenne- ja viestintäviraston tehtäväalasta säädettäisiin Liikenne- ja viestintävirastosta anne-
tun lain 2 §:ssä. 

Esityksen valmistelun yhteydessä on pyritty selvittämään ja sen antamisen yhteydessä muut-
tamaan mahdollisimman kattavasti ja täydellisesti kaikki ne erityislait, jotka koskevat Liiken-
ne- ja viestintävirastolle siirtyviä tehtäviä. Säännöksessä viitattaisiin edelleen myös Liikenteen 
turvallisuusvirastolle, Viestintävirastolle, Ilmailuhallinnolle, Telehallintokeskukselle, Meren-
kulkulaitokselle ja lääninhallitukselle säädettyihin tehtäviin, koska tällaisiakin saattaa vielä si-
sältyä vanhaan lainsäädäntöön. Myös tällaisten tehtävien siirtoon sovellettaisiin ehdotettua 
voimaanpanolakia. 

3 luku Henkilöstöä koskevat siirtymäsäännökset 

6 §. Siirtyvän henkilöstön asema. Pykälässä säädettäisiin henkilöstöä koskevista siirtymäjär-
jestelyistä. Liikenne- ja viestintäviraston perustamisessa noudatettaisiin virkamieslain 5 a–5 c 
§:n säännöksiä, joiden sisältöä ja soveltamista on selvitetty tarkemmin edellä kappaleessa 4.2. 
Säännöksiä sovellettaisiin ainoastaan virkamiehiin. Pykälässä säädettäisiin työsopimussuh-
teessa olevaa henkilöstöä koskevista siirtymäjärjestelyistä. Tarkoituksena on turvata henkilös-
tön yhdenvertaisuus muutoksissa siten, että muutosturva toteutettaisiin mahdollisimman pit-
kälti virkamieslain 2 luvussa säädettyjen periaatteiden mukaisesti riippumatta palvelussuhde-
lajista. 

Pykälän 1 momentin mukaan voimaanpanolain 5 §:ssä tarkoitettuja Liikenteen turvallisuusvi-
rastolta, Liikennevirastolta ja Viestintävirastolta Liikenne- ja viestintävirastolle siirtyviä teh-
täviä hoitava virka- ja työsopimussuhteessa oleva henkilöstö sekä vastaavat virat ja työsuhtei-
set tehtävät siirtyvät voimaanpanolain voimaan tullessa Liikenne- ja viestintävirastolle. Lii-
kennevirastosta siirtyviä tehtäviä hoitava työsopimussuhteessa oleva henkilöstö siirtyy Lii-
kenne- ja viestintävirastoon virkasuhteisena henkilöstönä. Liikenteen turvallisuusvirastossa ja 
Viestintävirastossa ei ole työsopimussuhteisia henkilöitä, joten palvelussuhdelajin muutos ei 
koskisi heitä. Valtion työmarkkinalaitoksen ministeriöille osoittaman kirjeen (Palvelussuhde-
lajin muutokset toimintojen uudelleenjärjestelyjen yhteydessä, VM/1058/00.00.00/2014, 
28.5.2014) mukaan henkilöstön tasapuolisen kohtelun kannalta on yleensä tarkoituksenmu-
kaista, että organisaatiossa on käytössä vain yksi pääasiallinen palvelussuhdelaji. Valtion vi-
ranomaistoiminnan luonteesta johtuen pääasiallisena palvelussuhteen lajina on virkasuhde. 
Kirjeen mukaan ohjaavana periaatteena on, että mikäli palvelussuhdelajien yhdenmukaista-
mista on tarve tehdä toimintoja uudelleenjärjestettäessä, niistä tulee säätää organisaatiota kos-
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kevassa uudelleenjärjestelyn toteuttavassa lainsäädännössä. Liikenteen turvallisuusvirastosta 
ja Viestintävirastosta Liikenne- ja viestintävirastoon siirtyvä henkilöstö on kaikki virkasuh-
teessa. Siten ei ole perusteltua, että Liikennevirastosta Liikenne- ja viestintävirastoon siirtyvät 
henkilöt siirtyisivät työsopimussuhteisina työntekijöinä. Liikenne- ja viestintävirastossa teh-
dään merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä viranomaistehtäviä, joten tehtäviä hoitavan 
henkilöstön tulisi olla virkasuhteessa virastoon. Määräaikaisessa palvelussuhteessa oleva hen-
kilöstö siirtyy Liikenne- ja viestintävirastoon määräaikaisen palvelussuhteensa keston ajaksi. 

Pykälän 3 momentin mukaan työsopimussuhteessa oleva henkilöstö voitaisiin siirtää ilman 
suostumustaan, jos hänet siirretään omalla työssäkäyntialueellaan tai omalle työssäkäyntialu-
eelleen. Työssäkäyntialueella tarkoitetaan työttömyysturvalain (1290/2002) 1 luvun 9 §:n mu-
kaista aluetta. Vastaava säännös sisältyy virkamieslain 5 a §:n 3 momenttiin. Pykälään ehdote-
taan otettavaksi viittaus voimassa oleviin työehtosopimuksiin sekä työsopimussuhteessa so-
vellettavaan lainsäädäntöön. 

Pykälän 4 momentin mukaan siirtyvän henkilöstön palvelussuhteen katsottaisiin palvelussuh-
de-etuuksien määräytymisen kannalta jatkuneen yhdenjaksoisesti. Kysymys on esimerkiksi 
ennen ehdotetun lain voimaantuloa kertyneiden lomien siirtymisestä tai lomarahoista.  

Pykälän 5 momentti on selventävä säännös Väyläviraston tehtäviä hoitavan Liikenneviraston 
henkilöstön asemasta. Liikennevirastoa ei lakkauteta, vaan viraston toiminta jatkuu 1.1.2019 
lukien Väylävirasto-nimisessä virastossa. Väylävirastoon ei myöskään siirry henkilöstöä muis-
ta virastoista. 

4 luku Vireillä olevat asiat, sopimus- ja omaisuusjärjestelyt 

7 §. Sopimuksia, vireillä olevia asioita sekä tehtäviin liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia kos-
kevat siirtymäsäännökset. Pykälä sisältäisi Liikenne- ja viestintävirastoon siirtyviä vireillä 
olevia asioita, tehtyjä sopimuksia ja sitoumuksia ja niistä johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia 
sekä tehtäviin liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia koskevat siirtymäsäännökset. Liikenteen 
turvallisuusvirastossa ja Viestintävirastossa sekä Liikennevirastossa Liikenne- ja viestintävi-
rastoon siirtyvillä toimialoilla kaikki vireillä olevat asiat, kaikki tehdyt sopimukset ja si-
toumukset samoin kuin niistä johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyisivät 1 päivästä tammi-
kuuta 2019 Liikenne- ja viestintävirastolle.  

Liikennevirastossa vireillä olevat tie-, rata- ja vesiväyliä koskevat asiat jäisivät edelleen Väy-
läviraston hoidettaviksi. 

8 §. Kiinteistövarallisuuden siirtäminen. Pykälässä todettaisiin selvyyden vuoksi tietyn kiin-
teistövarallisuuden, muuhun kuin väylänpitoon ja rautatieliikenteeseen olennaisesti liittyvän 
kiinteistövarallisuuden siirtyminen Liikenne- ja viestintävirastolle, joka olisi valtion kiinteis-
tövarallisuuden hankinnasta, hallinnasta ja hoitamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 
(1070/2002) 2 §:ssä tarkoitettu haltijavirasto. Väyläviraston vastuulle jäisivät esimerkiksi lai-
turialueet ja ratapihat. Liikenneviraston liikenteen ohjausta ja hallintaa koskevien laitteiden ja 
järjestelmien siirtymisestä liikenteenohjausyhtiölle on säädetty tarkemmin Liikenneviraston 
liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi annetussa hallituksen 
esityksessä. 

9 §. Määräykset, luvat ja päätökset. Pykälän 1 momentin mukaan Liikenteen turvallisuusvi-
raston ja Viestintäviraston sekä Liikenneviraston antamat määräykset jäisivät voimaan, kunnes 
niiden soveltamisesta muuta säädettäisiin tai määrättäisiin. Pykälän 2 momentissa säädettäisiin 
selvyyden ja varmuuden vuoksi myös Liikenteen turvallisuusviraston ja Viestintäviraston sekä 
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Liikenneviraston antamien lupien ja päätösten voimassaolon jatkumisesta lain voimaantulon 
jälkeen. Pykälän 2 momentin mukaan lain voimaantulo ei siten vaikuttaisi Liikenteen turvalli-
suusviraston ja Viestintäviraston sekä Liikenneviraston antamiin voimassa oleviin lupiin ja 
päätöksiin. 

5 luku Erinäiset säännökset 

10 §. Muutoksenhakua koskevat siirtymäsäännökset. Pykälä sisältäisi muutoksenhakua koske-
vat siirtymä-säännökset. Päätökseen, joka on tehty ennen 1 §:ssä mainittujen lakien voimaan-
tuloa, haettaisiin muutosta kyseisten lakien voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten 
mukaisesti. Vastaavasti lain 1 §:ssä mainittujen lakien voimaantullessa tuomioistuimessa vi-
reillä olevien asioiden käsittelyyn muutoksenhaussa sovellettaisiin kyseisten lakien voimaan 
tullessa voimassa olleita säännöksiä. Sen sijaan jos tuomioistuin kumoaa päätöksen, joka on 
tehty ennen 1 §:ssä mainittujen lakien voimaantuloa, ja palauttaa asian kokonaisuudessaan uu-
delleen käsiteltäväksi, asia käsiteltäisiin ja ratkaistaisiin tällä lailla voimaanpantavien lakien 
mukaisesti. 

11 §. Voimaantulo. Tarkoituksena on, että voimaanpanolaki tulisi voimaan mahdollisimman 
pian sen hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen. Voimaanpanolailla kumottavat lait sisältävä 
2 § tulisi kuitenkin voimaan vasta 1.1.2019. Lisäksi lain 1 §:ssä säädettäisiin, että siihen sisäl-
tyvät lait tulevat voimaan vasta 1.1.2019. Tehtäväsiirrot ja omaisuusjärjestelyt sekä pääosa 
henkilöstösiirroista toteutuisivat siten vasta 1.1.2019. 

Pykälän 2 momentin mukaan Liikenne- ja viestintävirastosta annetun lain 3 §:n 1 ja 2 mo-
menttia sovellettaisiin kuitenkin jo 1 päivästä lokakuuta 2018. Tällä mahdollistettaisiin se, että 
Liikenne- ja viestintäviraston pääjohtajan virka voitaisiin perustaa 1 päivästä lokakuuta 2018. 
Virka perustettaisiin liikenne- ja viestintäministeriöön ja lain voimaan tullessa pääjohtajan 
virka siirtyisi Liikenne- ja viestintävirastoon. 

Pykälän 3 momentin mukaan Liikenteen turvallisuusviraston ja Viestintäviraston tulisi yhdes-
sä ja uuden viraston pääjohtajan nimityksen jälkeen hänen johdollaan valmistella uuden viras-
ton työjärjestys ja järjestää hallinto- ja muut tukipalvelut niin, että uusi virasto voisi aloittaa 
toimintansa lain voimaan tullessa. 

Pykälän 4 momentin mukaan Väylävirasto vastaisi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten 
liikennevastuualueen ohjauksesta ja yksityisteitä koskevien valtionavustusten kohdentamisesta 
31 joulukuuta 2019 saakka. 

Pykälän 5 momentin Liikenne- ja viestintävirasto vastaisi elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskusten joukkoliikenteen ja saariston liikenne- ja kuljetuspalvelujen järjestämistä koskevas-
ta ohjauksesta 31 joulukuuta 2019 saakka. 
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1.4 Ajokorttilaki 386/2011  

3 §. Määritelmiä. Pykälän 1 momentin 4 kohdassa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

8 §. Ajokortteihin, ajokorttilupiin ja eräisiin muihin lupiin liittyvä toimivalta. Pykälän 1 ja 3 
momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

10 §. Hakemuksen liitteet. Pykälän 1 momentin 1 kohdassa, 2 momentin johdantokappaleessa 
sekä 5 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastok-
si.  

15 §. Ajokorttiluvan peruuttaminen. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

15 a §. Ajokortin luokan muuttaminen. Pykälän 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

16 §. Ajokortin ehdot ja rajoitukset. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

17 §. Ajokortin terveysvaatimukset ryhmässä 1. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

18 §. Ajokortin terveysvaatimukset ryhmässä 2. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

19 §. Ajonäyte. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- 
ja viestintävirastoksi. 

21 §. Ajoterveydentilaa koskevat ilmoitukset. Pykälän 5 momentissa Liikenteen turvallisuusvi-
rasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

25 §. Ajokortin luovuttamisen esteet. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

26 §. Ajokortin luovuttaminen. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

28 §. Ajokortin kaksoiskappale. Pykälän 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

29 §. Väliaikainen ajokortti. Pykälän 1 ja 4 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

30 §. Ajokorttiluvan ja muun luvan raukeaminen sekä ajokortin hävittäminen. Pykälän 2 mo-
mentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

31 §. Ajokortin vaatimukset. Pykälän 2 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 
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31 a §. Ajokorttia ja muuta lupaa koskeva palvelutehtävä. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liiken-
teen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

32 §. Ajokortin ja muun luvan tai todistuksen mukana pitämis- ja esittämisvelvollisuus. Pykä-
län 1 momentissa Liikennevirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

34 §. Ajo-opetuksen ja ajoharjoittelun luvanvaraisuus. Pykälän 1, 2 ja 3 momentissa Liiken-
teen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

35 §. Ryhmän 1 ajokorttia koskevat koulutusvaatimukset. Pykälän 4 ja 5 momentissa Liiken-
teen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

36 §. Kuljettajaopetus ryhmän 2 ajokorttia varten. Pykälän 2 ja 3 momentissa Liikenteen tur-
vallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

37 §. Uuden kuljettajan ajokieltoon määräämiseen liittyvä koulutus ja ajokortin palauttami-
nen ajokiellon jälkeen. Pykälän 3 ja 4 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

38 §. Ajo-opetuksen ja ajoharjoittelun aloittamisen vähimmäisikä. Pykälän 4 momentissa Lii-
kenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

40 §. Opetuksessa ja ajoharjoittelussa käytettävät ajoneuvot ja muut opetusvälineet. Pykälän 4 
momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

41 §. Ajo-opetuksen ja ajoharjoittelun toteuttaminen. Pykälän 5 momentissa Liikenteen tur-
vallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

47 §. Moottoripyörän harjoitusluvan myöntäminen. Pykälän 5 momentissa Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

50 §. Kokeilulupa. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

52 §. Kuljettajantutkinnon tarkoitus ja sisältö. Pykälän 3 momentissa Liikenteen turvallisuus-
virasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

53 §. Kuljettajantutkinnon rakenne ja toteuttaminen. Pykälän 2 ja 4 momentissa Liikenteen 
turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

59 §. Muussa EU- tai ETA-valtiossa annettu ajokortti ja muu mopon ajolupa tai kuljetusoike-
us. Pykälän 4 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävi-
rastoksi.  

61 §. Muu ulkomainen ajokortti. Pykälän 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

62 §. Velvollisuus ajokortin luovuttamiseen sen vaihtamisen yhteydessä. Pykälän 1, 2 ja 3 
momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

63 §. Tilapäinen ajokortti. Pykälän 1 momentin johdantokappaleessa sekä 3 ja 4 momentissa 
Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 
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65 §. Ajokieltoon määrääminen toistuvien rikkomusten perusteella. Pykälän 4 momentissa 
Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  

68 a §. Alkolukolla valvotun ajo-oikeuden voimaan saattaminen ja päättyminen. Pykälän 2 
momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

76 §. Ajo-oikeuden raukeaminen. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muu-
tettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

78 §. Opetustoiminnasta vastaava johtaja. Pykälän 2 momentin johdantokappaleessa sekä 5 
momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

79 §. Autokoululuvan hakeminen. Pykälän 1 momentin johdantokappaleessa Liikenteen turval-
lisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

80 §. Autokoululuvan myöntäminen ja autokoulun valvontamaksu. Pykälän 4 momentissa Lii-
kenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

81 §. Autokoulun valvonta. Pykälän 1 ja 4 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

82 §. Autokoulutoimintaa koskevat ilmoitukset. Pykälän 1 momentin johdantokappaleessa Lii-
kenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

88 §. Liikenneopettajalupa. Pykälän 4 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

95 §. Muutoksenhaku. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

97 §. Poikkeuslupa. Pykälän 1 ja 4 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

98 §. Kansainvälinen ajokortti. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

100 §. Lääkärinlausuntolomakkeiden vahvistaminen. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

101 §. Ilmoitukset liikenneasioiden rekisteriin. Pykälän 3 momentissa Liikenteen turvallisuus-
virasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

1.5 Laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta 957/2013 

3 §. Määritelmät. Pykälän 1 momentin 6 kohdassa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

5 §. Ilman katsastuslupaa suoritettavat katsastuksen osat. Pykälän 2 momentin johdantokap-
paleessa sekä 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestin-
tävirastoksi. 
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8 §. Lupa raskaiden ajoneuvojen katsastukseen poikkeuksellisin edellytyksin. Pykälän 1 ja 3 
momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

10 §. Hakijan luotettavuudesta päättäminen. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

12 §. Katsastustoimipaikan toimitilat ja katsastuslaitteet. Pykälän 3 momentissa Liikenteen 
turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  

13 §. Katsastusluvan hakeminen. Pykälän 1 momentin johdantokappaleessa Liikenteen turval-
lisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  

14 §. Katsastusluvan myöntäminen. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

16 §. Katsastustoiminnasta vastaavan henkilön ja katsastajan luotettavuudesta päättäminen. 
Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintäviras-
toksi. 

18 §. Katsastajan peruskoulutus. Pykälän 4 momentin johdantokappaleessa Liikenteen turval-
lisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

19 §. Katsastajan jatkokoulutus. Pykälän 4 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

21 a §. Ulkomailla hankitun ammattipätevyyden tunnustaminen. Pykälässä Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

22 §. Katsastusluvan mukaisen toiminnan aloittaminen. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvi-
rasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

25 §.  Katsastuksen suorittaminen katsastustoimipaikan ulkopuolella. Pykälän 2 ja 3 momen-
tissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

26 §. Palvelutietojen ja katsastushintojen ilmoittaminen katsastuspalvelurekisteriin. Pykälän 2 
ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

27 §. Katsastusasiakirjojen säilyttäminen ja luovuttaminen. Pykälän 1 momentissa Liikenteen 
turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

28 §. Katsastustoiminnan päättyminen. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

29 §. Jatkokoulutuksen antaja. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muu-
tettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

31 §. Jatkokoulutusluvan hakeminen. Pykälän 1 momentin johdantokappaleessa sekä 2 mo-
mentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

32 §. Jatkokoulutusluvan myöntäminen. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 
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33 §. Jatkokoulutukseen liittyvät kokeet ja niitä koskevien asiakirjojen säilyttäminen. Pykälän 
1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  

36 §. Katsastustoiminnan seuranta. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

37 §. Valvonta. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. 

38 §. Tietojen antaminen valvontaviranomaiselle. Pykälän 1, 2 ja 3 momentissa Liikenteen 
turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

39 §.  Katsastustoimipaikan ja koulutuspaikan tarkastukset. Pykälässä Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

40 §. Sopimuskumppanin suorittamat toimipaikan tarkastukset. Pykälän 1, 2 ja 3 momentissa 
Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

41 §. Katsastetun ajoneuvon tarkastus. Pykälän 1, 3 ja 4 momentissa Liikenteen turvallisuus-
virasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

42 §. Ajoneuvon määrääminen valvontakatsastukseen.  Pykälässä Liikenteen turvallisuusvi-
rasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

43 §. Katsastusluvan peruuttaminen sekä huomautus ja varoitus. Pykälän 1, 2 ja 3 momentin 
johdantokappaleessa sekä 4 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- 
ja viestintävirastoksi. 

44 §. Katsastusten suorittamiskielto sekä huomautus ja varoitus katsastajalle. Pykälän 1 mo-
mentin johdantokappaleessa sekä 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

45 §. Väliaikaiset toimenpiteet katsastustoiminnan puutteiden johdosta. Pykälän 1 momentissa 
Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  

46 §. Katsastustoimipaikan toimitilan tai laitteen käyttökielto. Pykälässä Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

47 §. Jatkokoulutusluvan peruuttaminen sekä huomautus ja varoitus jatkokoulutusluvan halti-
jalle. Pykälän 1 momentissa, 2 momentin johdantokappaleessa sekä 3 momentissa Liikenteen 
turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

48 §. Henkilörekisteritiedot. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- 
ja viestintävirastoksi.  

50 §. Pakkokeinot. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liiken-
ne- ja viestintävirastoksi. 

53 §. Oikaisu ja muutoksenhaku. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 
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55 §. Tietojen antaminen epäillystä rikoksesta ja epäkuntoisesta ajoneuvosta. Pykälän 1 ja 2 
momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

56 §. Tarkemmat säännökset. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

58 §. Siirtymäsäännökset. Pykälän 3 kohdassa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

1.6 Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä 958/2013 

2 §. Määritelmät. Pykälän 1 momentin 2 kohdassa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi.  

3 §. Vastuu yksittäishyväksynnän järjestämisestä. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

4 §. Yksittäishyväksyntöjen myöntämisen järjestäminen.  Pykälän 1 ja 2 momentissa Liiken-
teen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

5 §. Yksittäishyväksyntätoiminnasta maksettava palvelukorvaus. Pykälässä Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

6 §. Yksittäishyväksynnän hankinnasta ilmoittaminen. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

7 §. Ilmoittautuminen sopimuskumppaniksi. Pykälän 1 momentin johdantokappaleessa Liiken-
teen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  

8 §. Yksittäishyväksyntöjen myöntämistä koskeva sopimus. Pykälän 1 momentin 7, 8 ja 10 
kohdassa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  

10 §. Toimitilat. Pykälän 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- 
ja viestintävirastoksi. 

13 §. Yksittäishyväksyjän peruskoulutusvaatimukset. Pykälän 3 momentin johdantokappalees-
sa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

14 §. Yksittäishyväksyjältä vaadittava jatkokoulutus. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turval-
lisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

15 a §. Ulkomailla hankitun ammattipätevyyden tunnustaminen. Pykälässä Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

20 §. Asiakirjojen säilyttäminen ja luovuttaminen. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen tur-
vallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

22 §. Valvonta. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävi-
rastoksi. 

23 §. Tiedonsaanti. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 
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24 §. Tiloissa tehtävät tarkastukset.  Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

25 §. Ajoneuvon tarkastus. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

26 §. Yksittäishyväksynnän peruuttaminen. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvi-
rasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

27 §. Sopimuksen purkaminen. Pykälän 1 momentin johdantokappaleessa, 1 momentin 2 koh-
dassa sekä 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävi-
rastoksi. 

28 §. Liikenteen turvallisuusviraston tiedonsaantioikeus ja oikeus tietojen edelleen luovutta-
miseen. Pykälän otsikossa sekä pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liiken-
ne- ja viestintävirastoksi. 

29 §. Tietojen antaminen epäillystä rikoksesta ja ajoneuvon vaatimustenvastaisuudesta. Pykä-
län 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintäviras-
toksi. 

31 §.  Oikaisun hakeminen ja muutoksenhaku. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

35 §. Maksu yksittäishyväksynnästä. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 
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1.7 Ajoneuvolaki 1090/2002 

1 §. Soveltamisala. Pykälän 5 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liiken-
ne- ja viestintävirastoksi. 

3 §. Määritelmät. Pykälän 1 momentin 30 kohdassa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

7 §. Ajoneuvon muuttaminen, rakentaminen ja korjaaminen. Pykälän 2 momentissa Liikenteen 
turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

20 §. Pelastusauto, poliisiajoneuvo, Tullin ajoneuvo ja rajavartiolaitoksen ajoneuvo. Pykälän 
otsikossa sekä 3 ja 5 momentissa rajavartiolaitoksen kirjoitusasu muutettaisiin Rajavartiolai-
tokseksi. Pykälän 5 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja vies-
tintävirastoksi. 

21 §. Ambulanssi ja ensihoitoajoneuvo. Pykälän 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

24 §. Museoajoneuvo. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. 

24 a §. Erikoiskuljetusajoneuvo. Pykälän 1 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

26 §. Valmistenumero ja valmistajan kilpi. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi.  

27 §. Poikkeukset ajoneuvon rakennetta, hallintalaitteita ja varusteita koskevista vaatimuksis-
ta. Pykälän 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävi-
rastoksi. 

27 a §. Ajoneuvon rakennetta, hallintalaitteita ja varusteita koskevat määräykset. Pykälän 1 ja 
2 momentin johdantokappaleessa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

29 §. Energia- ja ympäristövaikutusten rajoittamista koskevat tarkemmat säännökset ja mää-
räykset. Pykälän 2 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

29 b §. Erikoiskuljetuksessa käytettävää ajoneuvoa ja ajoneuvoyhdistelmää koskevat vaati-
mukset. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

31 §. Tyyppihyväksynnän soveltamisala. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liiken-
ne- ja viestintävirastoksi. 

34 §. Tyyppihyväksyntäviranomainen. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- 
ja viestintävirastoksi. 

36 §. Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen tyyppihyväksynnässä. Pykälän 3 momentissa 
Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 
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39 b §. Tyyppihyväksynnässä sovellettavat poikkeukset. Liikenteen turvallisuusvirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

45 §. Vaatimustenmukaisuuden valvonta tuotannossa. Pykälän 4 momentissa Liikenteen tur-
vallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

48 §. Hyväksytty asiantuntija. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

53 §. Määräaikaiskatsastuksen sisältö. Pykälän 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

60 a §. Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen rekisteröintikatsastuksessa. Pykälän 5 ja 6 
momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

61 a §. Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen muutoskatsastuksessa. Pykälän 3 ja 4 momen-
tissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

65 a §. Ennakkoilmoituksen tekijä. Pykälän 1 momentin 5 kohdassa ja 2 momentissa Liiken-
teen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

65 b §. Ennakkoilmoituksen virheellisyys. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuus-
virasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi 

66 a §. Rekisteröintitodistus, rekisterikilvet ja varmenne. Pykälän 1 ja 5 momentissa Liiken-
teen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi 

66 c §. Liikennekäytöstä poisto. Pykälän 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

66 f §. Ajoneuvon väliaikainen käyttö liikenteessä. Pykälän 1, 2 ja 3 momentissa Liikenteen 
turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

69 a §. Rekisteritietojen muutoskielto. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

74 §. Teknisen tienvarsitarkastuksen suorittaja. Pykälän 2 ja 4 momentissa Liikenteen turval-
lisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

75 §. Suomessa rekisteröidyn ajoneuvon ulkomailla todetut puutteellisuudet. Pykälän 2 mo-
mentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  

76 §. Tietojen vaihto ja muu yhteistyö muiden valtioiden ja Ahvenanmaan maakunnan viran-
omaisten välillä. Pykälän 1, 2 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. Pykälän 1 ja 3 momentissa rajavartiolaitoksen kirjoitusasu 
muutettaisiin Rajavartiolaitokseksi. 

77 §. Kansainvälinen raportointi teknisistä tienvarsitarkastuksista. Liikenteen turvallisuusvi-
rasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

79 §. Ajoneuvon, osan ja erillisen teknisen yksikön markkinavalvonta. Pykälän 1 ja 3 momen-
tissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 
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80 §. Vaaraa aiheuttava ajoneuvo, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö. Pykälän 3 
momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

84 §. Ajokieltoon määrääminen. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

85 §. Valvontakatsastukseen määrääminen. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. 

86 §. Ajoneuvon korjausvelvoite ja takaisinkutsu. Pykälän 1, 2 ja 3 momentissa Liikenteen 
turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

88 §. Asennuksen ja korjauksen valvontaviranomainen. Liikenteen turvallisuusvirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

93 §. Ajoneuvon valmistajan ohjeet ja katsastuksessa tarvittavat ajoneuvon tekniset tiedot. 
Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintäviras-
toksi. 

95 a §. Ajoneuvon katsastuksiin ja teknisiin tienvarsitarkastuksiin liittyvä yhteyspiste. Pykälän 
1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

96 §. Ajoneuvorikkomus. Pykälän 9 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi.  Pykälän 1 momentin 19 kohdassa rajavartiolaitoksen kirjoi-
tusasu muutettaisiin Rajavartiolaitokseksi. 

98 §. Muutoksenhaku. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. Pykälän 2 momentissa rajavartiolaitoksen kirjoitusasu muutet-
taisiin Rajavartiolaitokseksi. 
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1.8 Ajoneuvoverolaki 1281/2003 

7 §. Verovelvollisuuden siirto. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muu-
tettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

8 §. Verovelvollisuuden alkaminen ja päättyminen. Pykälän 2 ja 5 momentissa Liikenteen tur-
vallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

11 §. Käyttövoimavero. Pykälän 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

15 §. Ajoneuvoveron maksuunpano. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

16 §. Veronkanto verosta vastattavaksi otettaessa. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen tur-
vallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

18 §. Veron maksaminen erissä ja maksutapalisä. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

19 §. Veronkanto eräissä tapauksissa. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

21 §. Verolipun ja muun ilmoituksen tai päätöksen lähettäminen. Pykälän 1 ja 3 momentissa 
Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  

23 §. Eräpäivät. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- 
ja viestintävirastoksi. 

25 §. Maksumuistutus. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintäviras-
toksi. 

26 §. Veronkannon jaksottaminen. Pykälän 1 momentissa, 3 momentin johdantokappaleessa 
sekä 4 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastok-
si. 

30 §. Aiheettoman suorituksen palauttaminen. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuus-
virasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

31 §. Veronpalautuksen siirto. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

32 §. Palautuksen maksaminen. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

33 §. Kuittaus. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

36 §. Menettely vapautusta haettaessa. Pykälän 1, 2 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuus-
virasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

46 §. Veronoikaisu veronsaajan hyväksi. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 
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47 §. Jälkiverotus. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liiken-
ne- ja viestintävirastoksi. 

48 §. Ennakkoratkaisu. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

49 §. Oikaisu verovelvollisen hyväksi. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

52 §. Muutoksenhaun johdosta maksettava korko. Pykälän 3 momentissa Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

53 §. Valtion edunvalvonta. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

56 §. Viranomaiset. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

57 §. Valvonta. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

58 §. Käyttökielto. Pykälän 2 momentissa sekä 4 momentin johdantokappaleessa Liikenteen 
turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

59 §. Ajoneuvon katsastaminen. Pykälän 4 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

61 §. Veronhuojennus. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. 

63 §. Ajoneuvoveroa koskevien tietojen julkisuus ja tietojen antaminen. Pykälän 2 momentissa 
Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

1.9 Alkolukkolaki 730/2016 

3 §. Alkolukon mallin hyväksyntä. Pykälän 1 momentissa, 2 momentin johdantokappaleessa 
sekä 4 ja 5 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintäviras-
toksi. 

4 §. Hyväksynnän voimassaolo. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

6 §. Toimintailmoitus. Pykälän 1, 2 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

7 §. Alkolukon asentaminen, käyttäminen ajossa, huolto ja kalibrointi. Pykälän 3, 4 ja 6 mo-
mentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

9 §. Käynnistyksen estäminen ja käytön valvonta ajon aikana. Pykälän 5 momentissa Liiken-
teen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

12 § Valvonta. Pykälän 1 ja 4 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liiken-
ne- ja viestintävirastoksi. 



   
  

 

 35  

 

 

 

13 §. Hallinnolliset pakkokeinot. Pykälän 1, 2 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

15 §. Muutoksenhaku. Pykälän 1 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

1.10 Aluevalvontalaki 755/2000 

23 §. Aluevalvontaviranomaiset. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. Viittaus Liikennevirastoon ehdotetaan poistettavaksi ja 
samalla muutettaisiin momentin sanamuotoja. 

24 a §. Nimetyn ilmaliikennepalvelujen tarjoajan ja ilmatilan hallintayksikön aluevalvontateh-
tävät.  Liikenneviraston liikenteenohjaustoimintojen yhtiöittämisen johdosta pykälään ehdote-
taan lisättävän alusliikennepalvelulaissa tarkoitetulle alusliikennepalvelujen tarjoajalle velvol-
lisuus avustaa aluevalvontaviranomaisia hoitamalla aluevalvontalaissa tarkoitettuja tehtäviä 
omalla toimialallaan. Osakeyhtiömuotoinen alusliikennepalvelujen tarjoaja ei aluevalvontalain 
mukaan olisi aluevalvontaviranomainen, mutta sillä olisi operatiivisia tehtäviä toimialallaan. 
Säännöksen mukaan alusliikennepalvelujen tarjoajalle ei voida antaa hoidettavaksi merkittä-
vää julkisen vallan käyttöä sisältävää tehtävää. Vastaava lisäys ehdotetaan myös pykälän ot-
sikkoon. Otsikosta ehdotetaan myös poistettavaksi viittaus aluevalvontatehtäviin ja korvatta-
vaksi se termillä tehtävät. 

Avustaessaan aluevalvontaviranomaisia pykälässä määritellyllä tavalla, alusliikennepalvelujen 
tarjoaja hoitaa julkista hallintotehtävää, joka on luonteeltaan teknistä ja operatiivista. Kyse on 
lähinnä tosiasiallisesta hallintotoiminnasta. Oikeusturvan takeet perustuvat tällöin sääntelyn 
täsmällisyyteen ja asianmukaisuuteen, henkilöstön koulutukseen ja pätevyysvaatimuksiin sekä 
toiminnan riittävään valvontaan. Tehtäviin ei liity rikoslaissa tarkoitettua julkisen vallan käyt-
töä. 

24 b §. Aluerikkomuksesta ja alueloukkauksesta ilmoittaminen. Liikenneviraston liikenteenoh-
jaustoimintojen yhtiöittämisen johdosta pykälään ehdotetaan lisättävän alusliikennepalvelujen 
tarjoajalle velvollisuus ilmoittaa aluevalvontaviranomaiselle oman toimintansa aikana teke-
mänsä havainto alueloukkauksesta tai rikkomuksesta, sen tulisi myös ryhtyä käytettävissään 
olevin keinoin loukkauksen torjumiseksi. Aluevalvontatehtävien käytännön järjestelyiden pe-
rusteista sovittaisiin liikenne- ja viestintäministeriön ja puolustusministeriön kesken. 

24 c §. Valtion ilma-aluksen aluevalvontatehtävän turvaaminen. Pykälään ehdotetaan lisättä-
vän uusi 3 momentti koskien merialueella tapahtuvan aluevalvontatehtävän turvaamista. Meri-
alueen joustavaan käyttöön kuuluu se, että alue on kaikkien tarvitsijoiden käytössä. Tietyt 
toiminnat vaativat kuitenkin tietynlaajuisen merialueen varaamista yksinomaiseen käyttöön tai 
erityistarkoitukseen määrätyksi ajaksi, mikä voi johtua esimerkiksi toimintaan liittyvistä vaa-
roista sekä tarpeesta varmistaa, että tällaiset toiminnat erotetaan muusta toimintaan osallistu-
mattomasta meriliikenteestä tehokkaasti ja turvallisesti. Erityisesti valtionalusliikenteeseen 
liittyy tilanteita, jolloin sillä on etusija, ja muuta liikennettä on tarve vastaavasti rajoittaa. Tä-
män tyyppinen tilanne on esimerkiksi kiireellinen virka-apu tai pelastuspalvelutehtävä tai 
aluevalvontaan liittyvä kulku. Vastaava lisäys lisättäisiin myös pykälän otsikkoon. 

Valtionaluksen aluevalvontatehtävän turvaamisen ensisijainen keino on sovittaa aluevalvonta-
tehtävää suorittavan valtionaluksen merialueenkäyttötarpeet muun alusliikenteen tarpeisiin 
merialueen käyttöä koskevilla etuoikeusjärjestelyillä sekä tarvittaessa muuhun liikenteeseen 
kohdistuvilla selvityksillä niin, että alusliikennettä koskevat rajoitukset voitaisiin välttää. Tä-
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mä toimintamalli on lähtökohta aluevalvontaviranomaisen ja sitä avustavien toimijoidenvälil-
lä. Tarpeen vaatiessa muuta alusliikennettä voidaan kuitenkin rajoittaa Liikenne- ja viestintä-
viraston määräämillä ja alusliikennepalvelujen tarjoajan toimeenpanemilla tilapäisillä aluslii-
kenteen käyttörajoituksilla tilanteessa, jossa aluevalvontatehtävää ei voida turvata muuhun 
alusliikenteeseen kohdistuvilla normaaleilla reititystä ja kulkua koskevilla toimenpiteillä. 

Aluevalvontatehtävää suorittavalla valtion aluksella tarkoitetaan alueellisen koskemattomuu-
den valvonta- ja turvaamistehtävään määrättyä valtion alusta tai muuta sotilasalusta sekä alu-
eellisen koskemattomuuden turvaamisessa tarvittavan tilannekuvan muodostamiseen tai tieto-
jen keräämiseen määrättyä alusta. 

Kyse on Liikenne- ja viestintäviraston, alusliikennepalvelujen tarjoajan ja aluevalvontaviran-
omaisen välisestä normaalista toiminnasta. Asiasta olisi tarkoituksenmukaista ottaa lakiin ni-
menomainen säännös. Samalla täsmentyy alusliikennepalvelujen tarjoajan tehtäviä koskeva 
sääntely. 

Alusliikennepalvelulain 17 §:ssä säädetään yleisemmin alusliikenteen tilapäisestä ohjaamises-
ta erityistilanteissa. Alusliikennepalvelulain sääntely on aluevalvontalain sääntelyyn verrattu-
na yleistä sääntelyä. Aluevalvonta on maanpuolustukseen kuuluva konkreettinen tehtävä. On 
perusteltua, että aluevalvontatehtävän edellyttämästä merialueen käyttöön saamisesta sääde-
tään nimenomaisesti myös aluevalvontalaissa. 

26 §. Vesiliikenteen tilapäinen keskeyttäminen. Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muutettavak-
si siten, että ennen pykälän 1 momentissa tarkoitetun päätöksen tekemistä puolustusministeriö 
voi kuulla alusliikennepalvelulaissa tarkoitettua alusliikennepalvelujen tarjoajaa. Päätöksestä 
tulisi lisäksi tiedottaa niin, että se olisi mahdollisimman hyvin asianosaisten tiedossa. Meren-
kulkuviranomaiset ja alusliikennepalvelujen tarjoaja vastaisivat päätöksen tiedottamisesta ja 
osallistuisivat päätöksen toimeenpanoon. 

Pykälään ehdotetaan lisättävän uusi 3 momentti, jossa säädettäisiin, että alusliikennepalvelun 
tarjoaja toteuttaa ja valvoo puolustusministeriön tai merenkulkuviranomaisten määräämät ra-
joitukset meriliikenteelle. 

30 a §. Aluevalvonnan tilannekuva. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan lisättävän puolustus-
voimille oikeus saada tilannekuvaa varten alusliikennepalvelujen tarjoajalta tietoja meriliiken-
teestä sekä muita aluevalvonnan kannalta merkityksellisiä tietoja. 

Aluevalvontaviranomaiset valvovat erityisesti Suomen meri- ja rannikkoalueilla sekä niiden 
lähialueilla meriliikennettä ja lentotoimintaa sellaisin teknisin ja muin järjestelyin, joilla voi-
daan ehkäistä, paljastaa ja selvittää alueellisen koskemattomuuden rikkomukset ja loukkauk-
set. Lisäksi tavoitteena on estää valtakunnan sotilaallista ja yleistä turvallisuutta vaarantava 
toiminta. Merialueella tehtävästä aluevalvonnasta vastaa puolustusvoimat, jossa tehtävä kuu-
luu merivoimille. Kiinteä valvontaverkko koostuu tutka-asemista, valvontasensoreista tähys-
tysasemista ja vedenalaisen valvonnan asemista. Kiinteän valvontaverkon tuottamia havainto-
ja täydennetään alusten ja ilma-alusten liikkuvalla valvonnalla. Merialueen valvonnalla voi-
daan havaita myös kohteet, jotka eivät käytä AIS-lähetintä. Merivoimien lisäksi keskeisiä toi-
mijoita merivalvonnassa ovat rajavartiolaitos sekä Liikenneviraston liikenteenohjaustoiminto-
jen yhtiöittämisen seurauksena perustettava erityistehtäväyhtiö alusliikennepalvelujen tarjo-
ajan ominaisuudessa.  

Aluevalvonnan meritilannekuva kootaan merivoimien kiinteän valvontaverkon sekä rajavar-
tiolaitoksen ja alusliikennepalvelujen tarjoajan tutkavalvonnan tuottamista havainnoista ja tie-



   
  

 

 37  

 

 

 

dosta. Sitä täydennetään puolustusvoimien muiden joukkojen ja merellä toimivien viranomais-
ten tutka- ja aistihavainnoilla sekä alusliikennepalvelujen tarjoajan ilmoittamilla aluevalvon-
taan liittyvillä havainnoilla ja tiedoilla. Eri valvontajärjestelmien tuottama kuva kootaan meri-
voimissa valtakunnalliseksi aluevalvonnan meritilannekuvaksi, joka välitetään myös muille 
viranomaisille, joilla tehtäviensä vuoksi on tarve saada tietoa. 

Myös muutettavan alusliikennepalvelulain 18 §:n mukaan alusliikennepalvelun tarjoajan olisi 
ilmoitettava asianomaisille merenkulku-, meripelastus-, ympäristö-, aluevalvonta-, poliisi- tai 
tulliviranomaisille havaitsemistaan tai sille ilmoitetuista tiettyä alusta koskevista aluksen tai 
siinä olevien ihmisten turvallisuuteen, meripelastukseen, ympäristönsuojeluun tai alue- tai tul-
livalvontaan liittyvistä olennaisista seikoista. 

Pykälän 1 momenttiin lisättäisiin, että puolustusvoimilla on myös oikeus saada tilannekuvaa 
varten korvauksetta alusliikennepalvelujen tarjoajalta tietoja meriliikenteestä sekä muita alue-
valvonnan kannalta merkityksellisiä tietoja. Nykyään edellä mainitut tiedot on luovuttanut 
Liikennevirasto VTS-viranomaisen roolissa. Nykyisin tietojen tuottaminen perustuu puolus-
tusvoimien ja Liikenneviraston väliseen sopimukseen. Nykytoiminta, sisältäen tuotettavat pal-
velut, palvelutasot ja tiedot, jatkuisi samanlaisena myös yhtiöittämisen jälkeen. Väylävirasto 
alusliikennepalvelun tilaajan roolissa maksaisi palvelutuotannon kustannukset yhtiölle. Yhtiö 
ei ryhdy laskuttamaan nykytoiminnan mukaista palvelua tai tiedonvaihtoa erikseen muilta vi-
ranomaisilta. Niin sanotun METO-yhteistyön puitteissa aiheutuneista kustannuksista vastaisi-
vat jatkossakin METO-viranomaiset yhdessä sopimallaan tavalla. 

Oikeudesta tietojen käyttöön saamiseen on tarve säätää lailla sopimusmenettelyn sijaan. Ehdo-
tettu säännös on nykyisen käytännön kirjaaminen lakiin eikä merkitse muutosta muiden viran-
omaisten tehtäviin. Muutoksella otetaan huomioon virastouudistuksen yhteydessä tehtävä Lii-
kenneviraston liikenteenohjaustoimintojen yhtiöittäminen, jonka seurauksena alusliikennepal-
velun ylläpito siirtyy perustettavalle erityistehtäväyhtiölle. Momentin uudella lisäyksellä myös 
turvataan puolustusvoimien tiedonsaantioikeus.  

30 b §. Tiedon tuottaminen, vaaratilanteiden ennaltaehkäiseminen ja alusliikenteen turvaami-
nen. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 30 b pykälä. Pykälässä säädettäisiin, että Liikenne- ja 
viestintäviraston tulisi yhdessä alusliikennepalvelujen tarjoajan kanssa tuottaa tieto Suomen 
aluevesillä olevasta ja sinne tulossa olevasta alusliikenteestä, ennaltaehkäistä vaaratilanteita 
sekä turvata alusliikenteen sujuminen normaalioloissa, normaaliolojen häiriötilanteissa ja 
poikkeusoloissa. 

Liikenne- ja viestintävirasto olisi alusliikennepalvelulaissa tarkoitettu toimivaltainen viran-
omainen. Toimivaltaisen viranomaisen roolissa sen tulisi valvoa, että alusliikennepalvelujen 
tarjoaja tuottaisi puolustus- ja turvallisuusviranomaisille tietoa Suomen aluevesillä olevasta ja 
sinne tulossa olevasta kauppa-alusliikenteestä ja ennaltaehkäisisi vaaratilanteita.  Liikenne- ja 
viestintäviraston tulisi myös turvata yhdessä alusliikennepalvelujen tarjoajan kanssa aluslii-
kenteen sujuminen normaalioloissa, normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. 

34 a §. Voimakeinojen käytön turvaaminen ilmatilassa. Pykälään ehdotettaisiin uutta 2 mo-
menttia voimakeinojen käytön turvaamisesta merialueella. 

Valtakunnan aluetta valvotaan ja sen koskemattomuus turvataan tarvittaessa voimakeinoja 
käyttäen. Puolustusvoimat ja rajavartiolaitos voivat käyttää myös sotilaallisia voimakeinoja, 
joilla aluevalvontalain 33 §:n mukaan tarkoitetaan sotilaan henkilökohtaisen aseen käyttöä 
voimakkaampaa, sotavarustein tapahtuvaa asevoiman käyttöä. Aluevalvontalain 34 §:n mu-
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kaan valtakunnan turvallisuutta välittömästi ja vakavasti vaarantavan vihamielisen toiminnan 
torjumiseksi on viivytyksettä ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin. 

Voimakeinojen käyttö voi aiheuttaa vaaraa ja sen vuoksi tarvetta rajoittaa merialueen muuta 
käyttöä. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi, että Liikenne- ja viestintäviraston on alusliiken-
nepalvelujen tarjoajan kanssa aluevalvontaviranomaisen pyynnöstä rajoitettava merialueen 
muuta käyttöä ja varattava merialueen esteetön käyttö valtionaluksille aluevalvontalain 31 – 
33 §:ssä säädetyn voimakeinojen käytön turvaamiseksi tai 34 §:ssä tarkoitetun vihamielisen 
toiminnan torjumiseksi. Vastaava lisäys ehdotetaan myös pykälän otsikkoon. Alusliikennepal-
velujen tarjoajan tehtävänä olisi aluevalvontaviranomaisen pyynnöstä esimerkiksi sulkea vesi-
alue, väylä tai väylän osan tai tilapäisesti ohjata aluksia ankkurointipaikalle tai takaisin laitu-
riin. Kyseistä tehtävää hoitaessaan alusliikennepalvelujen tarjoaja toimisi viranomaisen pyyn-
nöstä ja viranomaisen antamien ohjeiden mukaisesti.  

Voimakeinojen käyttämistä koskeva tilanne on hyvin poikkeuksellinen ja oletettavasti kiireel-
linen, minkä vuoksi kaikkien toimijoiden velvollisuuksista tulisi säätää selkeästi. 

Säännösehdotukseen on kirjattu käytännön tilanteen edellyttämä menettely silloin, kun voima-
keinojen käyttäminen välttämättä edellyttää merialueen muun käytön rajoittamista. On tarkoi-
tuksenmukaista, että aluevalvontalaissa on nimenomainen säännös, joka velvoittaa alusliiken-
nepalvelujen tarjoajan toimimaan yhdessä aluevalvontaviranomaisen kanssa voimakeinojen 
käytön turvaamista koskevassa tilanteessa, joka edellyttää hyvin nopeaa toimintaa. 

Ehdotus täsmentää samalla alusliikennepalvelujen tarjoajan tehtäviä koskevaa sääntelyä. Asi-
asta säädetään yleisemmällä tasolla lisäksi alusliikennepalvelulaissa, kuten 24 c §:n peruste-
luissa todetaan. Ehdotettua konkreettista, Suomen suvereenisuuden turvaamiseen liittyvää eri-
tyistilannetta koskeva sääntely on kuitenkin perusteltua sisällyttää myös aluevalvontalakiin. 

37 §. Salassa pidettävien tietojen antaminen aluevalvontatehtävää varten. Salassa pidettävien 
tietojen antamista koskevaa säännöstä ehdotetaan tarkistettavaksi niin, että se koskisi myös 
alusliikennepalvelujen tarjoajaa.  

1.11 Alusliikennepalvelulaki 623/2005 

2 §. Määritelmät. Pykälän 1 momentin 2 kohtaa muutettaisiin siten, että toimivaltaisella vi-
ranomaisella tarkoitettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoa. Ehdotettu muutos toimivaltaisen vi-
ranomaisen tehtävien osalta liittyy vuoden 2010 päätökseen tehtävien ja norminannon siirrosta 
liikenne- ja viestintäministeriöstä hallinnonalan virastoille. Tehtävien siirto liikenne- ja vies-
tintäministeriöltä liikenne- ja viestintävirastolle vahvistaisi ministeriön ja virastojen välisen 
työnjaon yleisperiaatetta, jonka mukaan ministeriö keskittyy strategiseen suunnitteluun ja oh-
jaukseen ja virastot keskittyvät operatiivisiin tehtäviin. Näihin operatiivisiin tehtäviin kuuluvat 
myös merenkulun vastaavan toimivaltaisen viranomaisen tehtävät.  Hallitusohjelman mukai-
sesti muutoksella kevennettäisiin yritysten, kansalaisten ja viranomaisten hallinnollista taak-
kaa ja toteutettaisiin yhden luukun periaatteen toimintaa, sillä jatkossa kaikki alusliikennepal-
velulain mukaiset viranomaistehtävät olisivat yhdellä viranomaisella. 

Pykälän 1 momentin 4 kohtaa muutettaisiin siten, että VTS-viranomaisen määritelmä poistet-
taisiin ja tilalle tulisi VTS-palveluntarjoajan määritelmä. Osana virastouudistusta niin sanotul-
la yhtiöittämislailla (HE XX/XXXX) eriytettäisiin nykyisin Liikennevirastossa hoidettavat tie-
, meri- ja rautatieliikenteenohjaustehtävät sekä niihin läheisesti liittyvät toiminnot itsenäiseksi, 
valtion kokonaan omistamaksi erityistehtäväyhtiöksi. Tämän seurauksena osa nykyisen VTS-
viranomaisen alusliikennepalvelun liittyvistä tehtävistä siirtyy perustettavalle erityistehtäväyh-
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tiölle ja osa Liikenne- ja viestintävirastolle. Alusliikennepalvelu koostuisi edelleen VTS-
palveluntarjoajan suorittamasta operatiivisesta alusliikenteen ohjauksesta sekä toimivaltaisen 
viranomaisen suorittamasta valvonnasta. Pykälän 1 momentin 4 kohdassa säädettäisiin, että 
VTS-palveluntarjoajalla tarkoitettaan alusliikennepalvelujen tarjoajaa. Nykyisenä VTS-
viranomaisena on toiminut Liikennevirasto.  IMO:n resoluutio A.857 sekä alusliikennepalve-
luja koskeva EU-sääntely (esimerkiksi jäsenvaltioiden satamiin saapuvia ja/tai satamista läh-
teviä aluksia koskevista ilmoitusmuodollisuuksista ja direktiivin 2002/6/EY kumoamisesta 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/65/EU siihen myöhemmin tehtyine 
muutoksineen sekä alusliikennettä koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän perustami-
sesta sekä neuvoston asetuksen 93/75/ETY kumoamisesta annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvosto direktiivi 2002/59/EY; siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mahdollistavat 
sen, että VTS-viranomaisena voi toimia myös muu yksikkö kuin viranomainen. Koska suo-
menkielessä vakiintuneesti viranomaisella tarkoitetaan valtion ja kuntien hallintokoneistoon 
kuuluvia elimiä sekä eurooppalaiseen hallintoon kuuluvia toimielimiä, ei termiä VTS-
viranomainen enää voitaisi käyttää. VTS-palveluntarjoaja olisi edelleen IMO:N resoluutiossa 
A.857 tarkoitettu VTS-authority ja siihen tulisi edelleen viitata kansainvälisissä yhteyksissä 
termillä VTS-authority. VTS-palveluntarjoajalle siirtyisivät kaikki alusliikennepalvelun opera-
tiiviset tehtävät. Tehtäviä, joissa käytetään merkittävää julkista valtaa, ei siirtyisi yhtiölle. 
VTS-palveluntarjoajan tehtävistä säädettäisiin tarkemmin alusliikennepalvelulain 16 §:ssä ja 
muualla lainsäädännössä. 

Pykälään 1 momenttiin ehdotetaan lisättävän uusi 3 kohta, jossa säädettäisiin, että alusliiken-
nepalvelun järjestäjällä tarkoitettaisiin Väylävirastoa. Väylävirastosta annettavassa laissa sää-
dettäisiin, että väylävirasto vastaa liikenteenohjauksen järjestämisestä. Tämä koskisi myös 
alusliikennepalvelun järjestämistä.  Väyläviraston tehtävästä säädettäisiin tarkemmin aluslii-
kennepalvelulain 16 pykälässä. Vastaavasti muiden momentin kohtien järjestyslukua muutet-
taisiin vastaamaan kyseistä lisäystä.  

Pykälän 1 momentin 6 kohdassa VTS-viranomainen muutettaisiin VTS-palveluntarjoajaksi. 

Pykälän 1 momentin 13 kohdassa VTS-viranomainen muutettaisiin Liikenne- ja viestintäviras-
toksi. 

3 §. Soveltamisala. Pykälän 2 momentissa VTS-viranomainen muutettaisiin VTS-
palveluntarjoajaksi. 

6 §. Navigointiapu.  Pykälän 1 ja 2 momentissa mainittu VTS-viranomainen muutettaisiin 
VTS-palveluntarjoajaksi. 

8 §. Perustamispäätös. Pykälän 1 momentin 1 kohtaa ehdotetaan lisättävän termi VTS-
palveluntarjoaja. Koska VTS-palveluntarjoaja ei olisi enää viranomainen, tulisi momentissa 
olla maininta siitä, että toimivaltaisen viranomaisen olisi perustamispäätöksessä selvitettävä 
viranomaisten ja VTS-palveluntarjoajan välinen yhteistyö. 

Pykälän 2 momentin 1, 5 ja 6 kohdissa VTS-viranomainen muutettaisiin VTS-
palveluntarjoajaksi.  

Pykälään ehdotetaan lisättävän 2 momenttiin uusi 9 kohta. Kohdassa säädettäisiin, että toimi-
valtainen viranomainen vahvistaa 7 pykälässä säädetyt pysyvät liikennejärjestelyt perustamis-
päätöksessä. Momentti vastaisi voimassa olevan alusliikennepalvelulain nykyistä käytäntöä. 
Selvyyden vuoksi olisi kuitenkin tarkoituksenmukaista ottaa kyseinen uusi kirjaus itse lakiin. 
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Uusi momentti selkeyttäisi VTS-palveluntarjoajan ja toimivaltaisen viranomaisen välistä toi-
mivaltaa.  

9 §. Perustamispäätöksen muuttaminen tai peruuttaminen. Pykälän 1 momentissa VTS-
viranomainen muutettaisiin VTS-palveluntarjoajaksi. Pykälä vastaisi muuten voimassa olevan 
alusliikennepalvelulain 9 §:ää. 

10 §. Perustamispäätöksestä, sen muuttamisesta tai peruuttamisesta tiedottaminen. VTS-
viranomaisen tiedotusvelvollisuus perustamispäätöksestä, sen muuttamisesta ja peruuttamises-
ta esitetään annettavaksi toimivaltaiselle viranomaiselle. Koska jatkossa laissa ei enää puhut-
taisi VTS-viranomaisesta, ehdotettaisiin, että vastuu tiedonantovelvollisuuden täyttämisestä 
olisi toimivaltaisella viranomaisella. Ilmoitusvelvollisuus kohdistuu osaksi myös kansainväli-
siin VTS-julkaisuihin, joten olisi tarkoituksenmukaisempaa säilyttää vastuu tiedotusvelvolli-
suudesta edelleen viranomaisella, eikä siirtää sitä VTS-palveluntarjoajana toimivalle yhtiölle. 
Tämän vuoksi tiedotusvelvollisuus olisi toimivaltaisella viranomaisella, joka myös tekee alus-
liikennepalvelulain 8 ja 9 §:n mukaisesti perustamispäätöksen sekä päätöksen perustamispää-
töksen peruuttamisesta ja muuttamisesta.  

Pykälään ehdotetaan lisättävän uusi 2 momentti, jossa säädettäisiin, että toimivaltainen viran-
omainen voi antaa pykälän 1 momentissa säädetyn tiedotusvelvollisuuden VTS-
palveluntarjoajan tehtäväksi 8 §:ssä säädetyssä perustamispäätöksessä. Kirjauksella varmistet-
taisiin se, että VTS-palveluntarjoaja voisi nykykäytännön mukaisesti edelleen tiedottaa toimi-
valtaisen viranomaisen tekemistä VTS-aluetta koskevista päätöksistä ja käytännöistä laajem-
min ja tarkemmin, kuin mitä perustamispäätöksessä on säädetty. Vastuun tiedotusvelvollisuu-
den täyttämisestä olisi silti toimivaltaisella viranomaisella. 

11 §. Alusliikenneohjaajan pätevyys ja työpaikkakoulutus. Pykälän 2 ja 3 momentissa Liiken-
teen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  

Pykälän 2 momentissa VTS-viranomainen muutettaisiin VTS-palveluntarjoajaksi. Pykälän 2 
momentissa VTS-palveluntarjoajalle annettaisiin oikeus tehdä merkintä alusliikenneohjaajan 
pätevyystodistukseen suoritetusta työpaikkakoulutuksesta. Merkinnänanto-oikeus pätevyysto-
distukseen olisi tarkoituksenmukaista antaa VTS-palveluntarjoajalle, koska alusliikenneohjaa-
jan koulutukseen kuuluva pakollinen työpaikkakoulutus suoritettaisiin tulevaisuudessa VTS-
palveluntarjoajan ylläpitämässä VTS-keskuksessa.   

Pykälän 3 momentissa VTS-viranomainen muutettaisiin VTS-palveluntarjoajaksi. Pykälän 3 
momentti vastaisi voimassa olevan alusliikennepalvelulain 11 pykälän 3 momenttia. 

12 §. Alusliikenneohjaajan pätevyystodistus. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvi-
rasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

13 §. Alusliikennepalvelun esimiehen pätevyys. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

14 §. Alusliikenneohjaajan pätevyystodistuksen voimassaolo ja uusiminen. Pykälän 3 momen-
tissa VTS-viranomainen muutettaisiin VTS-palveluntarjoajaksi.  

15 § Alusliikenneohjaajan pätevyystodistuksen peruuttaminen. Pykälän 1, 2 ja 4 momentissa 
Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 
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16 §. Alusliikennepalvelun ylläpito. VTS-palveluntarjoaja olisi ehdotetun pykälän mukaan 
velvollinen ylläpitämään alusliikennepalvelua alusliikennepalvelulain ja sen nojalla annettujen 
säännösten sekä 8 §:ssä tarkoitetun perustamispäätöksen mukaisesti VTS-alueellaan sekä val-
vomaan ja ohjaamaan alusliikennettä VTS-keskuksessa ylläpidettävän tilannekuvan perusteel-
la. Pykälässä asetettaisiin VTS-palveluntarjoajalle velvoite ylläpitää palvelua, johon alukset 
olisivat velvollisia osallistumaan ja jota ne toisaalta edellyttävät myös saavansa.  

VTS-palveluntarjoaja voisi pykälän 2 momentin mukaisesti ylläpitää alusliikennepalvelua yh-
teistyössä viranomaisten tai satamanpitäjien kanssa. Tämä vastaisi nykykäytäntöä. Yhteistyö 
perustuisi edelleen keskinäisiin sopimuksiin.  VTS-palveluntarjoaja vastaisi tällaisessakin ta-
pauksessa alusliikennepalvelun ylläpitämisestä. Yhteistoimintasopimuksessa sovittaisiin tar-
kemmin vastuunjaosta eri toimijoiden kesken. 

Pykälän 3 momenttia ehdotetaan tarkennettavan siten, että alusliikenneohjaajaan sovelletaan 
rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä hänen suorittaessaan lain nojalla aluslii-
kenneohjaajalle säädettyjä tehtäviä. Kaikkiin alusliikenneohjaajiin, myös satamanpitäjän pal-
veluksessa oleviin, sovellettaisiin rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä. Ri-
kosoikeudellisella virkavastuulla tarkoitetaan vastuuseen joutumista virkavelvollisuuksien 
vastaisista teoista tai laiminlyönneistä rikoslain (1889/39) 40 luvun mukaisista virka-
rikoksista. Rikosoikeudellinen virkavastuu koskee virkamiestä, julkista luottamustehtävää hoi-
tavaa henkilöä sekä muutoin julkista valtaa käyttävää henkilöä. Muutoin julkista valtaa käyt-
tävillä henkilöillä tarkoitetaan esimerkiksi työsuhteessa olevaa henkilö, jonka tehtäviin kuuluu 
julkisia hallintotehtäviä. Julkisia tehtäviä hoitavien asemaa on yhdenvertaisuuden vuoksi vir-
ka-vastuun osalta aikaan muutettu, jotta työ- ja palvelussuhteen vastuut vastaavat toisiaan. 
Näin ollen rikoslaissa virkarikosten tekijäksi mainitaan virkamies, mutta todellisuudessa sään-
nöksiä sovelletaan myös kaikkiin julkista valtaa käyttäviin sekä julkista luottamustehtävää 
hoitaviin henkilöihin. Jo nyt Liikennevirastossa alusliikennepalveluohjaajat ovat olleet työsuh-
teessa olevia henkilöitä. Myös nykyisessä alusliikennepalvelulaissa alusliikennepalveluohjaa-
jiin sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä.   

Ehdotetun 4 momentin mukaan VTS-palveluntarjoaja olisi velvollinen tallentamaan VTS-
alueen tilannekuvan ja siihen liittyvän VHF-radioliikenteen ja säilyttämään tallenteita 30 vuo-
rokautta. Näiden VTS-alueen tilannekuvatallenteiden avulla voidaan tarvittaessa käydä yksit-
täisiä liikennetilanteita läpi jälkikäteen ja selvittää esimerkiksi läheltä piti -tilanteiden ja on-
nettomuuksien syitä. Tilannekuva ei sisällä henkilötietoja. 

Tallenteiden julkisuudesta olisi voimassa, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tussa laissa (621/1999) säädetään. Nykyisen Liikenneviraston VTS-tilannekuva muodostetaan 
yhdessä Liikenneviraston, puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen tutkasensoreista saatavasta 
käsittelemättömästä tutkakuvasta ja AIS-sensoreista saatavasta tiedosta, jotka kootaan tilanne-
kuvaksi viranomaistarkoituksiin käytettäväksi. Sekä puolustusvoimien että rajavartiolaitoksen 
tutkasensorien sijainti ja erottelukyky ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 
24 §:n 10 kohdan nojalla salaisia. Näitä tietoja ei voida tallenteessa erottaa Liikenneviraston 
sensorien tiedoista. 

Radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain (1015/2001) 37 §:n 3 momentin 3 kohdan mu-
kaan luottamuksellisena radioviestintänä ei pidetä yleisellä kutsukanavalla harjoitettavaa ra-
dioviestintää, jollaista on pykälässä tarkoitettu VHF-radioliikenne. 

Pykälään ehdotettaisiin lisättävän uusi 5 momentti, jossa säädettäisiin alusliikennepalvelun 
tarjoajan velvollisuudesta huolehtia käyttämiinsä merenkulun turvallisuuden kannalta merkit-
täviin viestintäverkkoihin ja tietojärjestelmiin kohdistuvien riskien hallinnasta.  



   
  

 

 42  

 

 

 

Pykälän 5 momentin mukaisilla viestintäverkoilla tarkoitettaisiin tietoyhteiskuntakaaren 3 §:n 
39 kohdassa tarkoitettuja viestintäverkkoja. 5 momentin mukaiset tietojärjestelmät voivat 
koostua esimerkiksi tietoyhteiskuntakaaren 3 §:n 25 kohdassa tarkoitetuista telepäätelaitteista 
taikka tiedoista, joita näissä järjestelmissä säilytetään, käsitellään, haetaan tai siirretään. 5 
momentin mukainen riskienhallintavelvoite koskisi vain viestintäverkkoja ja tietojärjestelmiä, 
jotka olisivat merenkulun turvallisuuden kannalta merkittäviä. Merenkulun turvallisuuden 
kannalta merkittävinä olisi ainakin pidettävä järjestelmiä, jotka ovat palvelun tarjonnan jatku-
vuuden kannalta keskeisiä tai joihin kohdistuvat häiriöt voisivat aiheuttaa riskin merenkulun 
turvallisuudelle. Velvoite kohdistuisi alusliikennepalvelujen tarjoajan tehtäviin, jotka liittyvät 
liikenteenohjaamisen operatiiviseen toimintaan. 

Riskienhallinnalla tarkoitettaisiin asianmukaisia organisatorisia ja teknisiä toimenpiteitä, joilla 
varmistettaisiin viestintäverkkojen ja tietojärjestelmien kyky suojautua tietyllä varmuudella 
toimilta, jotka vaarantavat tallennettujen tai siirrettyjen tai käsiteltyjen tietojen taikka muiden 
kyseisissä järjestelmissä tarjottujen tai niiden välityksellä saatavilla olevien palvelujen saata-
vuuden, aitouden, eheyden tai luottamuksellisuuden. Riskienhallinnan tulisi sisältää asianmu-
kaiset toimenpiteet, joilla ehkäistään ja minimoidaan palvelujen tarjoamisessa käytettyjen jär-
jestelmien tietoturvallisuuteen liittyvien häiriöiden vaikutus palvelujen jatkuvuuteen. Riskien-
hallintaan kuuluvia toimenpiteitä voisivat olla esimerkiksi turvallisuussuunnitelmien laatimi-
nen, testaaminen käytännössä tai auditoiminen, tiedon suojaus- ja salaustuotteiden käyttö sekä 
tiettyjen tunnettujen tietoturvallisuusstandardien, kuten ISO/IEC 27001:2013 -standardin, 
noudattaminen. Riskillä tarkoitettaisiin mitä tahansa kohtuullisesti tunnistettavissa olevaa ti-
lannetta tai tapahtumaa, joka saattaa vaikuttaa haitallisesti viestintäverkkojen ja tietojärjestel-
mien turvallisuuteen. Riskienhallinnan tulisi olla todennettavassa muodossa. Dokumentoinnin 
tavoite on edistää riskien johdonmukaista hallintaa ja toimijan tietoisia ratkaisuja siitä, miten 
riskien hallitsemiseen tarvittavat toimet mitoitetaan.  Dokumentointi mahdollistaisi myös sen, 
että viranomainen voi tarvittaessa jälkikäteen arvioida pykälän velvoitteiden noudattamista. 
Dokumentointi voisi tarkoittaa esimerkiksi kirjallisessa muodossa laadittavien riskiarvioiden, 
turvallisuusohjeiden tai toimintasuunnitelmien laadintaa taikka todistuksia turvallisuustarkas-
tusten suorittamisesta.  

Pykälään ehdotetaan myös lisättävän uusi 6 momentti, jonka mukaan Väylävirasto vastaisi lii-
kenteenohjauspalvelujen järjestämisestä hallinnoimillaan vesiväylillä ottaen huomioon toimi-
valtaisen viranomaisen edellä 8 §:ssä säädetyn perustamispäätöksen. Väylävirasto vastaisi 
alusliikennepalvelun hankkimisesta alusliikennepalvelujen tarjoajalta. 

Liikenteenohjauksella tarkoitettaisiin tässä ajantasaista liikenteen ja liikenneolosuhteiden seu-
rantaa, liikenteestä tiedottamista sekä liikenteen operatiivista ohjausta mukaan lukien häiriöti-
lanteiden hallinta. Vastuu koskisi alusliikennepalvelulaissa tarkoitetun alusliikennepalvelun 
hankkimista sen sisältöisenä kuin Liikennevirasto nykyisin niitä toteuttaa. Koska Liikennevi-
raston toimintoihin tällä hetkellä sisältyvä eri liikennemuotoja koskeva liikenteenohjaus toi-
mintona eriytetään ja on tarkoitus tämän esityksen muutoksen yhteydessä yhtiöittää, tällä koh-
dalla korostetaan vastuun säilymistä Väylävirastolla. Hankkiessaan kyseistä palvelua aluslii-
kennepalvelujen tarjoajalta tulee väyläviraston ottaa huomioon Liikenne- ja viestintäviraston 
tekemä perustamispäätös ja siinä palvelulle asetetut kriteerit. Liikenne- ja viestintävirasto val-
voisi toimivaltaisena viranomaisena sitä, että alusliikennepalvelujen tarjoaja täyttäisi sille täs-
sä ja muualla lainsäädännössä asetetut velvoitteet. Valvonnan objektiivisuuden vuoksi on tär-
keää, että valvonta olisi puolueettomalla Liikenne- ja viestintävirastolla eikä palvelun järjestä-
jällä Väylävirastolla.   

17 §. Alusliikenteen tilapäinen ohjaaminen erityistilanteissa. Pykälää ehdotetaan muutettavak-
si siten, että Liikenne- ja viestintävirasto voi tarvittaessa poikkeavien sää-, jää- tai vedenkor-
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keusolosuhteiden vuoksi tai VTS-alueella olevan erikoiskuljetuksen tai meripelastustapahtu-
man tai muun liikennettä rajoittavan tai vaarantavan seikan vuoksi tilapäisesti sulkea vesialu-
een, väylän tai väylänosan, määrätä aluksia ankkurointipaikalle tai takaisin laituriin sekä ra-
joittaa tilapäisesti nopeutta vesialueella tai väylällä esimerkiksi saariston jääkentän rikkoutu-
misen estämiseksi tai luotsipaikalle tultaessa tai sukeltajan ollessa töissä väyläalueella.  

Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Liikenne- ja viestintäviraston olisi 
tiedotettava päätöksestään välittömästi VTS-palveluntarjoajalle, jotta se voisi tehdä tarvittavat 
toimenpiteet päätöksen täytäntöön panemiseksi. VTS-palveluntarjoajan olisi tiedotettava toi-
menpiteistä välittömästi VTS-alueella oleville tai sinne matkalla oleville aluksille sekä asian-
omaiselle satamanpitäjälle. 

Pykälään ehdotetaan lisättävän uusi 3 momentti, jossa säädettäisiin, että VTS-palveluntarjoaja 
voisi tehdä omasta aloitteestaan pykälän 1 momentin mukaisen päätöksen poikkeavien sää-, 
jää- tai vedenkorkeusolosuhteiden vuoksi, VTS-alueella olevan erikoiskuljetuksen taikka me-
ripelastustapahtuman tai muun liikennettä rajoittavan tai vaarantavan seikan vuoksi enintään 
yhden vuorokauden ajaksi.  VTS-palveluntarjoajan olisi välittömästi ilmoitettava liikenne- ja 
viestintävirastolle päätöksestään. Liikenne- ja viestintäviraston olisi tehtävä päätös toimenpi-
teen keskeyttämisestä tai jatkamisesta ilman aiheetonta viivytystä. 

Alusliikenteen ohjaamisessa erityistilanteissa on kyse kiireellisestä ja välitöntä puuttumista 
edellyttävästä tosiasiallisesta toiminnasta, jossa muut viranomaiset, esimerkiksi Liikenne- ja 
viestintävirasto tai rajavartiolaitos, eivät ole paikalla. Liikenne- ja viestintäviraston olisi mää-
riteltävä yleiset alusliikenteen etusija- ja kiireellisyysperiaatteet, joita VTS-palveluntarjoajan 
on noudatettava hoitaessaan Väyläviraston toimeksiannosta ja Liikenne- ja viestintäviraston 
nimeämänä VTS-palveluntarjoajana näitä tehtäviä ja tehdessään niihin liittyviä ratkaisuja. 
Tehdessään pykälässä tarkoitettuja päätöksiä VTS-palveluntarjoaja toimisi viranomaisten an-
tamien ohjeiden pohjalta, joten kyse on viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesta toimeen-
panosta. Tällaisessa kiireellistä puuttumista vaativassa tilanteessa ei myöskään tehdä hallinto-
päätöstä, johon voitaisiin hakea oikaisua tai muutosta, eikä siten pykälään ole esitetty sisälly-
tettäväksi säännöstä oikaisu- ja muutoksenhakumenettelystä.  

Onnettomuustilanteissa pelastustoimien turvaaminen saattaa edellyttää vesialueen tai väylän 
tai väylänosan sulkemista. Tällöin turvallisuus voitaisiin varmistaa ohjaamalla aluksia ankku-
riin tai takaisin satamaan. Tällaiseen toimenpiteeseen VTS-palveluntarjoaja voisi ryhtyä vain 
silloin, kun meripelastusjohtaja on tehnyt meripelastuslain (1145/2001) 11 a §:ssä tarkoitetun 
päätöksen kieltää liikkuminen etsintä- ja pelastusalueen merialueella tai rajoittaa sitä. 

Koska päätös alusliikenteen tilapäisestä ohjaamisesta tehdään joko viranomaisen pyynnöstä tai 
poikkeavien sää-, jää- tai vedenkorkeusolosuhteiden vuoksi tai VTS-alueella olevan erikois-
kuljetuksen tai meripelastustapahtuman tai muun liikennettä rajoittavan tai vaarantavan seikan 
vuoksi enintään yhden vuorokauden ajaksi perusoikeuksien rajoituksille asetettavat täsmälli-
syyteen ja tarkkarajaisuuteen sekä hyväksyttävyyteen ja oikeasuhtaisuuteen liittyvät vaatimuk-
set täyttyisivät. Lisäksi VTS-palveluntarjoajan tekemät päätökset alistettaisiin jälkikäteisesti 
Liikenne- ja viestintäviraston arvioitavaksi.  Näin ollen sääntely ei muodostuisi perustuslain 9 
§:n 1 momentissa turvatun liikkumisvapauden tai perustuslain 18 §:n 1 momentissa turvatun 
elinkeinovapauden kannalta ongelmalliseksi. 

Jos VTS-palveluntarjoaja on viranomaisten pyynnöstä tai turvallisuussyistä rajoittanut aluslii-
kennettä, VTS-palveluntarjoaja osoittaa mahdollisuuksien mukaan korvaavan reitin. VTS-
palveluntarjoajan toiminta tapahtuu viranomaisten toimeksiannosta, joten kyseessä on viran-
omaisten meriturvallisuuden, yleisen järjestyksen tai turvallisuuden ylläpitämiseksi antaman 
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toimeksiannon täytäntöönpano. VTS-palveluntarjoajalle annettaisiin poikkeuksellisesta meri-
turvallisuuteen liittyvästä erityisen painavasta syystä ajallisesti rajoitettu oikeus alusliikenteen 
rajoittamiseen tai kieltämiseen. Kyse on akuutissa tilanteessa välittömän ja uhkaavan vaaran 
torjumiseksi tarpeellisesta teosta, jota edellytetään jo pelastuslain (379/2011) yleisen toiminta-
velvollisuuden nojalla. 
VTS-palveluntarjoajan toteuttama alusliikenteen tilapäinen ohjaaminen erityistilanteissa olisi 
päämäärähakuista ja tarvittavat aluksen ohjailutoimenpiteet jäisivät päällikön harkintaan ja to-
teutettaviksi. Oikeuden myöntäminen VTS-palveluntarjoajalle kiireellisissä tilanteissa on tar-
peen meriliikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi. 

17 a §.  VTS-viranomaisen kielto-oikeus. Pykälän otsikkoa ehdotetaan muutettavan siten, ettei 
siinä enää ole mainintaa VTS-viranomaisesta. 

Pykälässä säädettäisiin, että Liikenne- ja viestintävirasto voisi kieltää alusta saapumasta VTS-
alueelle tai poistumasta VTS-alueelta tai ankkuroimasta tai tulemasta satamaan, sekä lähte-
mästä ankkuripaikalta tai satamasta, mikäli tämä on tarpeellista pakotteiden täytäntöön pane-
miseksi. Alusliikennepalvelulain 17 a §:n ensimmäiseen momenttiin ehdotetaan myös lisättä-
väksi uusi kohta 4, jonka nojalla Liikenne- ja viestintävirasto voisi kieltää alusta jäämästä 
VTS-alueelle, satamaan tai ankkuripaikalle.  

Liikenne- ja viestintävirasto voisi kieltää alusta jäämästä VTS-alueelle, satamaan tai ankkuri-
paikalle, jos aluksen oleskeluun VTS-alueella, satamassa tai ankkuripaikalla ei ole mitään hy-
väksyttävää syytä ja aluksen oleskelu on omiaan vaarantamaan tai haittaamaan muuta merilii-
kennettä, taikka meriturvallisuutta taikka alueella tapahtuvaa viranomaistoimintaa. Aluksen 
oleskelun kieltäminen VTS -alueella voi tulla kysymykseen esimerkiksi silloin, kun vesialuee-
seen, jolla oleskelu kielletään kohdistuu meripelastus- tai etsintätehtävä, jonka vuoksi kysei-
nen alue suljetaan taikka kieltäminen on perusteltua yleisen järjestyksen ja turvallisuuden yl-
läpitämiseksi taikka merkittävän valtiollisen tapahtuman turvaamiseksi taikka muualta lain-
säädännöstä tulevasta perustellusta syystä. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 momentti, jonka mukaan Liikenne- ja viestintäviraston 
olisi välittömästi ilmoitettava VTS-palveluntarjoajalle kyseisestä 1 momentissa säädetystä 
kiellosta tai rajoituksesta, jotta VTS-palveluntarjoaja voi antaa päätöksen toimeenpanemiseksi 
tarpeelliset määräykset alukselle sen varmistamiseksi, että aluksen kulkuun puututaan ottaen 
huomioon vallitsevat olosuhteet ja vaarantamatta muuta alusliikennettä. VTS-
palveluntarjoajan tulisi ilmoittaa alukselle siihen kohdistuvista toimista mahdollisimman pian 
saatuaan tiedon Liikenne- ja viestintävirastolta kuitenkin viimeistään silloin, kun alus tekee 
ilmoituksen aikomuksestaan saapua VTS-alueelle tai poistua VTS-alueelta, ilmoituksen tulos-
taan satamaan tai aikeistaan ankkuroida tai ilmoituksen lähdöstään satamasta tai ankkuripai-
kalta.  

Hallituksen esityksessä 288/2014 on todettu, että voimassa olevan alusliikennepalvelulain 17 a 
§:ssä viitataan Euroopan unionin pakotteita koskevan lainsäädännön lisäksi Suomea sitoviin 
kansainvälisiin velvoitteisiin. Näillä tarkoitetaan erityisesti YK:n turvallisuusneuvoston mää-
räämiä, jäsenvaltioita sitovia pakotepäätöslauselmia. Päätöslauselmat pannaan EU:ssa täytän-
töön neuvoston päätöksillä ja asetuksilla, mutta säädösten valmistelemiseen kuluu usein joita-
kin viikkoja. Viittaus kansainvälisiin velvoitteisiin on tarpeen, jotta turvataan Suomen viran-
omaisten edellytykset toimia turvallisuusneuvoston edellyttämällä tavalla myös tilanteessa, 
jossa tarvittavaa EU-tason lainsäädäntöä ei vielä olisi annettu. Lainkohdassa viitataan myös 
niin sanottuun pakotelakiin, jonka mukaan turvallisuusneuvoston päätöslauselmien täytäntöön 
panemiseksi tarvittavista taloudellisluontoisista sekä tieto- ja muuta liikennettä koskevista 
toimenpiteistä voidaan tarvittaessa määrätä kansallisesti asetuksella. Tällaisen asetuksen an-
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taminen tulisi kyseeseen lähinnä edellä kuvatussa tilanteessa, jossa Suomella olisi EU-
lainsäädännön puuttuessa velvollisuus toimia YK:n turvallisuusneuvoston edellyttämällä ta-
valla, mutta päätöslauselman täytäntöönpano edellyttäisi yksityiskohtaisempia määräyksiä.   
Tämän vuoksi Liikenne- ja viestintävirastolla tulisi näissä tilanteessa olla vastaava toimivalta 
kuin sillä olisi, jos tarvittava EU-lainsäädäntöä olisi ehditty antaa. 

Pykälässä viitataan myös lakiin varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi. Kyseisellä 
lailla on pantu kansallisesti täytäntöön eräät terrorismin vastaisia pakotteita koskevan turvalli-
suusneuvoston päätöslauselman 1373 (2001) mukaiset velvoitteet, joita EU-tason lainsäädän-
nön ei ole katsottu kokonaan kattaneen. Keskusrikospoliisi voi tuon lain mukaan määrätä va-
rojen jäädyttämisestä tavalla, joka oikeusvaikutuksiltaan muistuttaa hyvin läheisesti EU:n pa-
koteasetuksista johtuvaa jäädyttämisvelvollisuutta.  Koska laissa on olennaisesti kyse kan-
sainvälisten terrorismin vastaisten pakotteiden täytäntöön panemisesta ja koska siinä sääde-
tään samanlaisista oikeusvaikutuksista, olisi perusteltua, että Liikenne- ja viestintäviraston 
kuuluisi tarvittaessa toimia myös kyseisen lain täytäntöön panemiseksi. 

Liikenne- ja viestintäviraston tulisi kuitenkin ilmoittaa välittömästi VTS-palveluntarjoajalle 
päätöksestä kieltää alusta saapumasta VTS-alueelle tai poistumasta VTS-alueelta tai ankku-
roimasta tai tulemasta satamaan, sekä lähtemästä ankkuripaikalta tai satamasta, mikäli tämä on 
tarpeellista pakotteiden täytäntöön panemiseksi. VTS-palveluntarjoajan tehtävänä olisi ilmoit-
taa päätöksen toimeenpanemiseksi Liikenne- ja viestintäviraston antamat tarpeelliset määräyk-
set alukselle sen varmistamiseksi, että aluksen kulkuun puututaan ottaen huomioon vallitsevat 
olosuhteet ja vaarantamatta muuta alusliikennettä.  

Ehdotetulla lisäyksellä Liikenne- ja viestintäviraston ja VTS-palveluntarjoajan toimivaltaa 
selkeytettäisiin. VTS-palveluntarjoajalla on vastuu toimialueellaan huolehtia alusliikenteen 
turvallisuudesta ja tehokkuudesta. VTS-palveluntarjoajalla olisi toimivalta puuttua alusten 
kulkuun 17 §:ssä määritellyin edellytyksin ja toimenpitein. VTS-palveluntarjoaja myös ylläpi-
tää alusliikennepalvelulain mukaista tilannekuvaa VTS-alueella olevasta liikenteestä ja on yk-
sittäisten alusten kanssa vuorovaikutuksessa antaen aluksille tietoja niiden liikkumiseen vai-
kuttavista seikoista sekä varoittaen mahdollisista vaaratilanteista. Onnettomuus- ja muissa me-
riliikenteen ja -alueen turvallisuutta vaarantavissa tilanteissa on vaaratilanteiden välttämiseksi 
ja viranomaisten työskentelyedellytysten turvaamiseksi välttämätöntä, että VTS-
palveluntarjoaja välittää Liikenne- ja viestintäviraston tekemän päätöksen kieltää alusta jää-
mästä VTS-alueelle, satamaan tai ankkuripaikalle alukselle. 

17 a §:ään ehdotetaan lisättäväksi myös uusi 3 momentti, jonka nojalla 1 momentissa tarkoite-
tun kiellon tehostamiseksi, Liikenne- ja viestintävirastolla olisi oikeus antaa luotsaus- tai 
jäänmurtopalveluja tuottavalle yritykselle määräyksiä. 

Pakotelainsäädännössä tarkoitetut meriliikenteen kuljetusten rajoitukset voivat kohdistua esi-
merkiksi tietyn yrityksen suorassa tai epäsuorassa hallinnassa olevien alusten lastaamiseen ja 
purkamiseen. Kuljetukseen osallistuvilta tahoilta voidaan edellyttää, että nämä toimittavat tul-
liviranomaisille saapumista ja poistumista koskevat ennakkotiedot pakotemaiden kanssa käy-
tävästä kaupasta ja ilmoittavat erikseen, ovatko kaupan kohteena olevat tavarat pakotteiden tai 
rajoitusten alaisia. Myös aluksille ja ilma-aluksille suunnatut tekniset, täydennys- tai huolto-
palvelut voidaan kieltää esimerkiksi silloin, jos palveluntarjoajalla on perusteltua syytä epäillä, 
että alusten lasti on säädösten vastainen. Näin ollen on tarkoituksen mukaista, että Liikenne- ja 
viestintävirasto, joka valvoo luotsin käyttöä siten, kuin luotsauslaissa on säädetty, voi antaa 
myös luotsauspalvelun tarjoajalle velvoittavia määräyksiä, mikäli alukseen, jolla luotsaus on 
tarkoitus suorittaa, kohdistuu jokin tässä laissa tarkoitettu viranomaisen kielto tai määräys.  
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Edelleenkin tarve antaa luotsausta koskevia määräyksiä voi tulla esille tilanteissa, joissa jokin 
vesiväylä suljetaan tai avataan taikka liikennettä joudutaan rajoittamaan esimerkiksi johtuen 
luonnonolosuhteista, yleisestä taikka meriliikenteen turvallisuudesta taikka muualta lainsää-
dännöstä johtuvasta perustellusta syystä. 

Selvyyden vuoksi on myös tarkoituksenmukaista säätää samanlainen oikeus vastaavin perus-
tein antaa määräyksiä ja muita toimintaohjeita jäänmurtopalveluja tarjoavalle yritykselle. 

17 a §:ään ehdotetaan lisättäväksi myös uusi 4 momentti, jonka nojalla 1 momentin 4 kohdas-
sa tarkoitetun kiellon tehostamiseksi, taikka aluksesta johtuvasta muusta, meriliikennettä, ym-
päristöä taikka turvallisuutta vaarantavasta syystä, Liikenne- ja viestintävirastolla on oikeus 
määrätä alus siirrettäväksi. Kustannukset aluksen siirrosta kantaisi aluksen omistaja tai lai-
vanisäntä. 

Alus voi olla vaurioitunut siten, että sen liikkuminen vesialueella ei ole enää turvallista aluk-
selle itselleen eikä muulle liikenteelle tai voi aiheuttaa uhan ympäristölle. Alukseen voi koh-
distua myös sen kunnosta johtuen jokin alusturvallisuuden valvontalaissa (370/1995) tarkoitet-
tu toimivaltaisen viranomaisen tekemä päätös tai määräys aluksen kulun rajoittamisesta, min-
kä toimeenpanemiseksi Liikenne- ja viestintävirastolta pyydetään virka-apua. Virka-avun an-
tamiseksi toimivaltuudesta tällaisissa aluksen siirtämistä koskevissa tilanteissa on säädettävä 
sekä virka-apua pyytävän että virka-apua antavan viranomaisen toimintaa koskevissa laeissa.  

Alus voi myös jättäytyä VTS-alueelle, satamaan tai ankkuripaikalle vastoin viranomaisten 
määräyksiä aiheuttaen siten häiriötä ja vaaraa muulle liikenteelle tai haitaten meripelastus- tai 
etsintätehtäviä. Tämän kaltaisissa tapauksissa olisi perusteltua, että Liikenne- ja viestintäviras-
tolle säädettäisiin oikeus määrätä alus siirrettäväksi turvalliseen paikkaan. Aluksen siirtämi-
sestä syntyvät kustannukset säädettäisiin aluksen omistajan tai laivanisännän kannettavaksi, 
mikä voisi osaltaan parantaa alusten omaehtoista varautumista erilaisiin teknisiin ongelmiin 
sekä näin ollen suorittaa mahdolliset korjaustoimenpiteet ilman aiheetonta viivytystä. 

Nykyinen 2 momentti muutettaisiin uudeksi 5 momentiksi. Momentin sisältö vastaisi nykyisen 
alusliikennepalvelulain 17 a § 2 momenttia. Momentin mukaan pykälän 1 momentin mukai-
sista toimenpiteistä olisi tiedotettava tarpeen mukaan välittömästi alusliikennepalvelulain 24 
§:ssä mainituille virka-apuviranomaisille sekä ulkoasiainministeriölle. 

18 §. VTS-viranomaisen ilmoitusvelvollisuudet. Ehdotetun pykälän mukaan VTS-
palveluntarjoaja olisi velvollinen ilmoittamaan asianomaisille merenkulku-, meripelastus-, 
ympäristö-, aluevalvonta-, poliisi- tai tulliviranomaisille sekä asianomaisille satamanpitäjille 
havaitsemistaan tai sille ilmoitetuista tiettyä alusta koskevista aluksen tai siinä olevien ihmis-
ten turvallisuuteen, meripelastukseen, ympäristönsuojeluun tai alue- taikka tullivalvontaan liit-
tyvistä olennaisista seikoista. Pykälä vastaisi sisällöltään voimassa olevan alusliikennepalvelu-
lain 18 §, jolla on pantu täytäntöön seurantadirektiivin 16 artikla. Valtioneuvoston asetuksella 
säädettäisiin tarkemmin seurantadirektiivin 16 artiklassa säädetystä tiettyjä aluksia koskevien 
tietojen välittämisestä. Vastaava muutos ehdotetaan myös pykälän otsikkoon. 

VTS-palveluntarjoajan ilmoitusvelvollisuus koskisi myös olennaisten tietojen välittämistä 
aluksen suunnitellun reitin varrella sijaitsevien Euroopan unionin muiden jäsenvaltioiden asi-
anomaisille VTS-viranomaisille sellaisista aluksista, joiden katsotaan aiheuttavan vaaraa me-
renkululle tai uhan merenkulun tai ihmisten turvallisuudelle tai ympäristölle. Myös tämä vel-
vollisuus olisi yhteneväinen VTS-viranomaisen nykyisten velvollisuuksien kanssa. 
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Pykälän 3 momentissa säädettäisiin edelleen, että VTS-viranomainen vastaanottaisi alusten 
luotsinkäyttöä koskevat ilmoitukset ja ilmoittaisi Liikenteen turvallisuusvirastolle luotsauslain 
noudattamista koskevista havainnoistaan siten, kuin luotsauslaissa säädetään. Myös tämä vel-
vollisuus olisi yhteneväinen VTS-viranomaisen nykyisten velvollisuuksien kanssa. 

Pykälän 4 momentissa VTS-viranomainen muutettaisiin VTS-palveluntarjoajaksi. 

18 a §. Tietoturvaan liittyvistä häiriöistä ilmoittaminen. Ehdotettu pykälä on uusi. Pykälässä 
säädettäisiin tietoturvallisuuteen liittyvien häiriöiden ilmoittamisesta sekä Liikenne- ja viestin-
täviraston oikeudesta antaa ilmoituksia koskevia määräyksiä.  

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin velvoitteesta ilmoittaa tietoturvallisuuteen liittyvästä mer-
kittävästä häiriöstä Liikenne- ja viestintävirastolle. Tietoturvallisuuteen liittyvällä häiriöllä 
tarkoitettaisiin mitä tahansa tapahtumaa, joka tosiasiassa vaikuttaa haitallisesti kyseessä olevi-
en järjestelmien turvallisuuteen. Määritelmä vastaisi verkko- ja tietoturvadirektiivin mukaista 
poikkeaman määritelmää. Merkittävänä olisi pidettävä häiriötä, joka voisi merkittävästi vai-
kuttaa merenkulun turvallisuuteen.  Häiriön merkittävyyden määrittämiseksi olisi otettava 
huomioon erityisesti niiden käyttäjien lukumäärä, joihin häiriö vaikuttaa, häiriön kesto sekä 
maantieteellinen levinneisyys.  Järjestelmillä tarkoitettaisiin ehdotetun 16 §:n 5 momentissa 
tarkoitettuja viestintäverkkoja ja tietojärjestelmiä. 

Pykälän 2 momentti säädettäisiin Liikenne- ja viestintäviraston oikeudesta velvoittaa palvelun 
tarjoaja tiedottamaan häiriöstä yleisölle tai kuultuaan ilmoitusvelvollista tiedottaa asiasta itse. 
Liikenne- ja viestintäviraston on ennen tiedottamista varattava palvelun tarjoajalle tilaisuus 
tulla kuulluksi. Liikenne- ja viestintäviraston tulisi ensisijaisesti pyrkiä antamaan palvelun tar-
joajalle mahdollisuus itse tiedottaa häiriöstä 

Pykälän 3 momentissa ehdotettaisiin velvoitetta Liikenne- ja viestintävirastolle arvioida onko 
2 momentissa tarkoitetulla häiriöllä merkittävä vaikutus keskeisten palvelujen jatkuvuuteen 
toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa ja ilmoittaa tarvittaessa muille asiaan liittyville jä-
senvaltioille. Tarkoituksena olisi varmistaa, että silloin kun häiriöllä on rajat ylittäviä vaiku-
tuksia Euroopan unionissa ja Liikenne- ja viestintävirasto katsoo, että häiriöstä olisi tarpeen 
kertoa toiselle jäsenvaltiolle, jäsenvaltiot, joita häiriö koskee, saisivat häiriöstä tiedon. Ilmoi-
tus voitaisiin tehdä esimerkiksi silloin, kun häiriö voisi merkittävästi vaikuttaa merenkulun 
turvallisuuteen toisessa jäsenvaltiossa. Liikenne- ja viestintävirasto voi pyytää Viestintäviras-
toa välittämään ilmoituksen toisen jäsenvaltion Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
(EU) 2016/1148 toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien turvalli-
suuden varmistamiseksi koko unionissa 8 artiklassa tarkoitetulle keskitetylle yhteyspisteelle. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin Liikenne- ja viestintäviraston oikeudesta antaa tarkempia 
määräyksiä pykälässä tarkoitettujen ilmoituksen sisällöstä, muodosta ja toimittamisesta. Mää-
räyksessä voitaisiin tarkemmin määrätä esimerkiksi siitä milloin 1 momentissa tarkoitettua tie-
toturvallisuuteen liittyvää häiriötä olisi pidettävä merkittävänä sekä siitä missä muodossa tie-
dot olisi annettava. 

Hallituksen esityksessä eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin verkko- ja tietoturvadirektiivin 
täy-täntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta (XXXX/XXXXX). Pykälään on ehdotettu 
lisättävän uusi 5 momentti, jossa säädettäisiin, että Liikenteen turvallisuusvirastolla olisi sa-
lassapitosäännösten  ja muiden tietojenluovuttamista koskevien rajoitusten estämättä oikeus 
luovuttaa pykälässä säädettyjen tehtäviensä hoitamisen yhteydessä saamansa tai laatimansa 
asiakirja sekä ilmaista salassa pidettävä tieto Viestintävirastolle, jos se on välttämätöntä tieto-
turvallisuuteen liittyvien tehtävien hoitamiseksi.  Tämä kohta ehdotetaan kumottavaksi, sillä 
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virastouudistuksen yhteydessä Liikenteen turvallisuusvirasto ja Viestintävirasto yhdistyisivät 
yhdeksi samaksi virastoksi, Liikenne- ja viestintävirastoksi, minkä vuoksi tietojen luovuttami-
sesta ei tarvitsisi enää erikseen säätää laissa. 

19 §. VTS-viranomaisen toimintakäsikirja. Pykälässä säädettäisiin VTS-palveluntarjoajan vel-
vollisuudesta ylläpitää toimintakäsikirjaa. Pykälän mukaan VTS-palveluntarjoajan olisi pidet-
tävä toimintakäsikirjaa, jossa on määritelty VTS-keskuksen toiminnan ja teknisten järjestelmi-
en ylläpitämiseen liittyvät tehtävät ja toimenpiteet sekä varautuminen alusliikennepalvelun yl-
läpitämiseen myös poikkeusoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa. Pykälä vastaisi nykyi-
sen lain 19 §:ssä säädettyä VTS-viranomaisen velvollisuutta ylläpitää toimintakäsikirjaa.  Vas-
taava muutos ehdotetaan myös pykälän otsikkoon. 

Toimintakäsikirjassa tulisi määritellä VTS-palveluntarjoajan toiminnan ja teknisten järjestel-
mien ylläpitämiseen liittyvät tehtävät ja toimenpiteet sekä varautuminen alusliikennepalvelun 
ylläpitämiseen poikkeustilanteissa. Tällaisia poikkeustilanteita saattaisivat olla tekniset häiriö-
tilanteet sekä poikkeusolojen aiheuttamat erityistoimenpiteet. Tarkoitus on, että VTS-
palveluntarjoaja varautuisi poikkeustilanteisiin rakentamalla varajärjestelmiä ja testaamalla 
sekä harjoittelemalla toimintaa varajärjestelmien tai vaihtoehtoisten toimintamallien avulla.  

Toimintakäsikirjasta tulisi käydä ilmi sisäiset toimintatavat, joilla varmistetaan tiedon keruu, 
sen käsittely ja päätöksenteko. Ulkoisiin toimintatapoihin kuuluisivat määräävät, korjaavat ja 
palvelevat toimenpiteet. Ulkoiset toimintatavat vaikuttaisivat alueen liikennekuvaan ja niihin 
kuuluisivat tarjottavat alusliikennepalvelut ja niiden järjestämiseksi tarvittavat toimenpiteet. 

Pykälän tarkoituksena on varmistaa VTS-palveluntarjoajan toiminnan taso ja sujuvuus myös 
erilaisissa häiriötilanteissa. 

Pykälän otsikossa ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

19 a §. Varautuminen poikkeusoloihin ja normaaliolojen häiriötilanteisiin. Lakiin ehdotetaan 
lisättävän uusi 19 a pykälä. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin VTS-palveluntarjoajan velvoitteesta varautua valmiuslais-
sa (1552/2011) tarkoitettuihin poikkeusoloihin ja normaaliolojen häiriötilanteisiin, kuten esi-
merkiksi poikkeuksellisiin sää- ja jääolosuhteisiin. Varautumisvelvoite käsittäisi kaikissa olo-
suhteissa tapahtuvan oman toiminnan jatkuvuuden turvaamisen lisäksi osallistumisen yleiseen 
valmiussuunnitteluun ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan valmisteluun. VTS-
palveluntarjoajan tulisi varmistaa, että sen toiminta jatkuisi mahdollisimman häiriöttömästi 
myös valmiuslaissa (1552/2011) tarkoitetuissa poikkeusoloissa ja niihin rinnastettavissa häi-
riötilanteissa. Näitä ovat esimerkiksi poikkeukselliset sää- tai jääolosuhteet, jotka vaikeuttavat 
merkittävästi alusliikenteen toimintaa ja turvallisuutta.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että alusliikennepalvelun tarjoajan on sen lisäksi, mitä 
pykälän 1 momentissa säädetään, varauduttava huolehtimaan siitä, että toiminta jatkuu mah-
dollisimman häiriöttömästi myös valmiuslain 3 §:ssä tarkoitetuissa poikkeusoloissa ja normaa-
liolojen häiriötilanteissa. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että sen lisäksi, mitä valmiuslaissa säädetään valtioneu-
voston, liikenne- ja viestintäministeriön ja Liikenne- ja viestintäviraston toimivallasta valtio-
neuvoston asetuksella voitaisiin säätää tarkemmin poikkeusoloihin ja normaaliolojen häiriöti-
lanteisiin varautumisen edellyttämän valmiussuunnittelun järjestämisestä.  
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Pykälän 4 momentissa säädettäisiin, että Liikenne- ja viestintävirasto valvoo, että kyseistä py-
kälää ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan. 

20 §. Valvonta kansainvälisillä merialueilla. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
VTS-palveluntarjoajan on seurattava VTS-alueeseensa liittyvillä kansainvälisillä merialueilla 
olevien reititysjärjestelmien ja pakollisten ilmoittautumisjärjestelmien noudattamista. VTS-
palveluntarjoajan olisi toteuttava asiaankuuluvat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että aluk-
set, jotka saapuvat alueelle noudattavat edellä mainittuja järjestelmiä. Kyseisiä toimenpiteitä 
olisi esimerkiksi yhteyden ottaminen radiolla alukseen, joka ei noudata kyseisiä järjestelmiä ja 
aluksen ohjeistaminen asian suhteen sekä Liikenne- ja viestintäviraston mahdollisesti tekemi-
en päätösten ilmoittaminen alukselle. 

Pykälään ehdotetaan myös lisättävän uusi 2 momentti, jossa säädettäisiin, että VTS-
palveluntarjoajan on viipymättä ilmoitettava Liikenne- ja viestintävirastolle, joka valvoo VTS-
alueeseen liittyvillä kansainvälisillä merialueilla olevien reititysjärjestelmien ja pakollisten il-
moittautumisjärjestelmien noudattamista, havaitsemistaan reititysjärjestelmien ja pakollisten 
ilmoittautumisjärjestelmien noudattamista koskevista poikkeamista. 

Pykälän uudella muotoilulla taattaisiin valvonta koskien reititysjärjestelmien ja pakollisten il-
moittautumisjärjestelmien noudattamista. VTS-palveluntarjoajan tulisi seurata reititysjärjes-
telmien ja pakollisten ilmoittautumisjärjestelmien noudattamista ja ilmoittaa havaitsemistaan 
poikkeamista Liikenne- ja viestintävirastolle viipymättä. Liikenne- ja viestintävirasto toimisi 
valvovana viranomaisena. Liikenne- ja viestintäviraston olisi valvottava toteutettava kaikki 
tarvittavat ja asiaankuuluvat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kaikki alukset, jotka saa-
puvat alueelle, jossa on käytössä IMO:n SOLAS-yleissopimuksen V luvun 11 säännön mukai-
sesti hyväksymä ja yhden tai useamman valtion, joista ainakin yksi on Euroopan Unionin jä-
senvaltio, IMO:n kehittämien asiaa koskevien suuntaviivojen ja perusteiden mukaisesti hallin-
noima pakollinen alusten ilmoitusjärjestelmä, noudattavat kyseistä järjestelmää ja ilmoittavat 
vaaditut tiedot. Lisäksi Liikenne- ja viestintäviraston olisi valvottava ja  toteutettava kaikki 
tarvittavat ja asiaankuuluvat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kaikki alukset, jotka saa-
puvat alueelle, jossa on käytössä IMO:n SOLAS-yleissopimuksen V luvun 10 säännön mukai-
sesti hyväksymä ja yhden tai useamman valtion, joista ainakin yksi on  Euroopan unionin jä-
senvaltio, hallinnoima pakollinen alusten reittijakojärjestelmä, käyttävät järjestelmää IMO:n 
kehittämien asiaa koskevien suuntaviivojen ja perusteiden mukaisesti. 

20 a §. Merenkulun tiedonhallintajärjestelmä. Pykälän mukaisesti Liikenne- ja viestintävirasto 
perustaisi ja ylläpitäisi kansallisen merenkulun tiedonhallintajärjestelmä ilmoitusmuodolli-
suusdirektiivissä ja seurantadirektiivissä mainittujen tietojen keräämiseksi, käsittelemiseksi ja 
tallentamiseksi. Liikenne- ja viestintäviraston tulisi noudattaa tiedonhallintajärjestelmän kehit-
tämisessä, hallinnoinnissa, arkkitehtuurista, ylläpidossa, käyttöoikeuksissa, turvallisuudessa ja 
tietojen vaihdossa seurantadirektiivin ja sen liitteen III säännöksiä. Pykälä vastaisi sisällöltään 
nykyisen alusliikennepalvelulain 20 a §:ää. Aikaisemmin tietojen keräämisvelvollisuus on ol-
lut Liikennevirastolla, minkä vuoksi velvollisuus perustaa ja ylläpitää tiedonhallintajärjestel-
mä tulisi säilyttää myös virastouudistuksen jälkeen vastaavalla viranomaistehtäviä hoitavalla 
virastolla.  

Pykälän ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 momentti, jonka mukaan Liikenne- ja viestintävirasto 
voisi järjestää kansallisen merenkulun tiedonhallintajärjestelmän ylläpidon, toteuttamisen ja 
operatiivisen käytön itse tai hankkia sen VTS-palveluntarjoajalta. Selvyyden vuoksi pykälässä 
todettaisiin, että myös VTS-palveluntarjoajan tulisi noudattaa tiedonhallintajärjestelmän kehit-
tämisessä, hallinnoinnissa, arkkitehtuurista, ylläpidossa, käyttöoikeuksissa, turvallisuudessa ja 
tietojen vaihdossa seurantadirektiivin ja sen liitteen III säännöksiä. Tällä mahdollistettaisiin se, 
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että VTS-palveluntarjoaja, joka ylläpitää VTS-tilannekuvaa voisi kerätä tiedonhallintajärjes-
telmään merkittävät tiedot Liikenne- ja viestintäviraston puolesta.  

Liikennetiedot kerätäisiin pääasiassa Port- Net-tietojärjestelmän kautta kuten on kerätty aikai-
semminkin. Liikenne- ja viestintäviraston tilastotuotannosta ja tilastotietopalvelusta vastaaval-
la yksiköllä tulisi edelleen olla käytettävissään suorat yhteydet PortNet-järjestelmään. Liiken-
ne- ja viestintävirasto laatisi tietojen pohjalta yhteenvetoja ja tilastoja. Lisäksi virasto tuottaisi 
keräämiensä tietojen pohjalta ulkomaan meriliikennetilaston, kotimaan vesiliikennetilaston ja 
muita merenkulun kannalta keskeisiä tilastoja. 

Pykälän nykyinen 2 momentti siirrettäisiin uudeksi 3 momentiksi.  

Pykälän nykyinen 3 momentti siirrettäisiin uudeksi 4 momentiksi. Lisäksi VTS-viranomainen 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

Pykälän nykyinen 4 momentti siirrettäisiin uudeksi 5 momentiksi. Lisäksi Liikennevirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

20 b §. Avun tarpeessa olevien alusten vastaanottamista koskeva suunnitelma. Pykälää ehdo-
tetaan muutettavan siten, että jatkossa toimivaltainen viranomainen laatisi yhteistyössä VTS-
palveluntarjoajan, rajavartiolaitoksen, Suomen ympäristökeskuksen ja muiden meripelastus-
lain (1145/2001) 4 §:ssä tarkoitettujen viranomaisten kanssa apua tarvitsevien alusten suoja-
paikkojen ohjeita sekä merenkulun avustuspalveluja koskevien Kansainvälisen merenkulku-
järjestön (IMO) päätöslauselmien perusteella suunnitelman, jonka avulla varaudutaan avun 
tarpeessa olevien alusten vastaanottamiseen ja pelastamiseen sekä ihmishenkeen ja turvalli-
suuteen kohdistuviin uhkatilanteisiin. Velvollisuus vastaisi nykyisen lain 20 b §:ssä VTS-
viranomaiselle säädettyä velvollisuutta.  

Vastuu suunnitelman laatimisesta tulisi olla viranomaisella, koska kyseessä on merkittävän 
julkisen vallan käyttö. Tässä tapauksessa toimivaltainen viranomainen olisi Liikenne- ja vies-
tintävirasto. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi, että suunnitelma tulee laatia myös yhteistyössä 
VTS-palveluntarjoajan kanssa. Päätöksen suunnitelmasta tekisi Liikenne- ja viestintävirasto ja 
VTS-palveluntarjoajalla olisi vain avustava rooli. VTS-palveluntarjoajan mukanaololla var-
mistettaisiin se, että toimivaltaisella viranomaisella olisi saatavillaan kaikki mahdollinen tieto 
päätöksenteon tueksi.   

Pykälän 2 momentin nojalla avun tarpeessa olevien alusten vastaanottamista koskevasta suun-
nitelmasta säädettäisiin tarvittaessa tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 

20 c §. Avun tarpeessa olevien alusten vastaanottaminen. Pykälässä ehdotettaisiin, että toimi-
valtainen viranomainen päättäisi yhteistyössä 20 b §:ssä tarkoitettujen viranomaisten kanssa 
aluksen suojapaikkaan ohjaamisesta mainitussa pykälässä tarkoitetun suunnitelman mukaisesti 
tehdyn tilannearvion perusteella. Lisäksi pykälään ehdotetaan lisättävän, että toimivaltainen 
viranomaisen on päätöstä tehdessään kuultava VTS-palveluntarjoajaa. 

Päätökset suojapaikkaan ottamisesta ja suojapaikkaan ohjaamisesta tekisi toimivaltainen vi-
ranomainen kuultuaan pykälässä mainittuja muita viranomaisia. Toimivaltainen viranomaisen 
tulisi tehdessään päätöstä kuulla myös VTS-palveluntarjoajaa. Tällä varmistettaisiin se, että 
VTS-palveluntarjoaja voisi ottaa etukäteisesti huomioon tarvittavat järjestelyt ja menettelyt, ja 
varmistettaisiin, että merihädässä olevat alukset voisivat välittömästi mennä toimivaltaisen vi-
ranomaisen luvalla suojapaikkaan.  Suojapaikkaan ohjaamisesta päättäminen on merkittävää 
julkisen vallan käyttöä eikä sitä siksi voida lailla antaa yksityisen toimijan päätettäväksi. Tä-
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män vuoksi päätäntävalta siirtyisi nykyisen lain VTS-viranomaiselta toimivaltaiselle viran-
omaiselle.  

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi, että VTS-palveluntarjoajan tulisi avustaa alus suojapaikkaan 
toimivaltaisen viranomaisen päätöksen ja suunnitelman mukaisesti.  VTS-palveluntarjoajan 
vastuulla olisi ilmoittaa alukselle suojapaikkasuunnitelman ja toimivaltaisen viranomaisen 
päätöksen mukaiset ohjeet, joiden avulla se avustaisi aluksen suojapaikkaan. 

Pykälää ehdotetaan muutettavan myös siten, että Rajavartiolaitoksen ja Suomen ympäristö-
keskuksen tulisi ilmoittaa Liikenne- ja viestintävirastolle niistä toimenpiteistä, joihin ne ovat 
ryhtyneet meripelastuslaissa ja öljyvahinkojen torjuntalaissa (1673/2009) säädetyllä tavalla 
avun tarpeessa olevien alusten ja ihmishenkien pelastamiseksi sekä vahinkojen torjumiseksi. 

Avun tarpeessa olevien alusten vastaanottamisesta suojapaikkaan ja viranomaisten yhteistyös-
tä säädettäisiin edelleen tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 

20 d §. Alusten pitkän kantaman tunnistus- ja seurantajärjestelmä.  Pykälän 1 momentissa 
Liikennevirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintäviras-
toksi. 

21 §. Alusliikennepalveluun osallistuminen. Pykälän 1 ja 2 momentissa VTS-viranomainen 
muutettaisiin VTS-palveluntarjoajaksi. 

Pykälän 3 momentissa VTS-viranomainen muutettaisiin VTS-palveluntarjoajaksi. Koska ky-
seessä on määräys, joka koskee alusten osallistumista alusliikennepalveluun sää- tai jää-
olosuhteiden taikka muiden meriturvallisuussyiden vuoksi on tarkoituksenmukaista, että VTS-
palveluntarjoaja voisi tarvittaessa määrätä aluksia kuuntelemaan VTS-alueella käytössä olevia 
VHF-kanavia sekä noudattamaan VTS-alueella tapahtuvaa liikennöintiä koskevia säännöksiä 
ja perustamispäätöksessä vahvistettuja määräyksiä. Kyseessä on operatiivinen, meriturvalli-
suuteen liittyvä määräys, minkä vuoksi sen voisi antaa lain nojalla VTS-palveluntarjoajalle 
tehtäväksi.  VTS-palveluntarjoajan olisi kuitenkin ilmoitettava tekemästään päätöksestä vii-
pymättä Liikenne- ja viestintävirastolle. 

Pykälän 4 momentissa VTS-viranomainen muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

22 §. Aluksen päällikön vastuu ja ilmoitusvelvollisuus. Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, et-
tä jos aluksen päällikkö aluksen turvallisuuteen liittyvästä pakottavasta syystä ei pysty osallis-
tumaan alusliikennepalveluun 21 §:ssä säädetyllä tavalla tai ei pysty noudattamaan alusliiken-
teen tilapäiseksi ohjaamiseksi 17 §:n nojalla annettuja määräyksiä, hänen on ilmoitettava tästä 
välittömästi VTS-palveluntarjoajalle sekä annettava asiasta Liikenne- ja viestintävirastolle 
erillinen kirjallinen selvitys. 

Aluksen päällikkö olisi ehdotetun pykälän mukaan vastuussa aluksen ohjailusta aluksen osal-
listuessa alusliikennepalveluun. Alusliikennepalvelu ei puuttuisi aluksen ohjailuun eikä päälli-
kön ja luotsin väliseen työnjakoon, vaan ainoastaan antaisi navigointipäätösten tekemistä tu-
kevaa tietoa. Päällikkö myös vastaisi siitä, että alusta ohjailtaisiin VTS-alueella noudatettavien 
liikennöintiä koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Erityistilanteiden edellyttämä 
alusliikenteen tilapäinen ohjaaminen on yleensä vaikeasti ennakoitavissa. Myös se olisi pää-
määrähakuisia ja sen edellyttämät aluksen ohjailutoimenpiteet jäisivät päällikön harkintaan. 
Jos päällikkö ei aluksen turvallisuuteen vaikuttavasta pakottavasta syystä voisi noudattaa 21 
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§:n säännöksiä tai 17 §:n nojalla annettuja alusliikenteen tilapäistä ohjaamista koskevia mää-
räyksiä, hänen olisi ilmoitettava tästä välittömästi VTS-palveluntarjoajalle sekä annettava asi-
asta Liikenne ja viestintävirastolle kirjallinen selvitys.  

Pykälään ehdotetaan lisättävän uusi 4 momentti, jonka mukaan VTS-palveluntarjoajan on il-
moitettava välittömästi saamastaan pykälän 2 momentissa säädetystä ilmoituksesta Liikenne- 
ja viestintävirastolle. Tällä varmistettaisiin se, että Liikenne- ja viestintävirasto olisi tietoinen 
niistä aluksista, jotka eivät noudata Liikenne- ja viestintäviraston tai VTS-palveluntarjoajan 
antamia ohjeita koskien alusliikennettä ja voisi siten tehokkaasti toteuttaa sille 28 §:ssä asettua 
valvontavelvollisuutta.  

22 a §. Aluksen saapumisilmoitus. Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan lisättävän, että Tullivi-
ranomainen voi vaatia saapumisilmoituksessa ilmoitusmuodollisuus direktiivin (2010/65/EU) 
liitteen B osan 1-6 kohdissa tarkoitettujen FAL-lomakkeiden lisäksi meriterveysilmoituksen 
sisältämät tiedot, jos ovat tarpeen kansallisen sisäisen järjestyksen ja turvallisuuden varmista-
miseksi tai tullilainsäädännön, verolainsäädännön, maahanmuuttolainsäädännön, ympäristö-
lainsäädännön taikka terveyttä koskevan lainsäädännön täytäntöön panemiseksi.  

Saapumisilmoitusta koskevasta luettelosta on aikanaan jätetty pois viittaus meriterveysilmoi-
tukseen, sillä Liikennevirastolla ei ole ollut aiemmin prosesseja valmiina sosiaali- ja terveys-
ministeriön hallinnonalan kanssa meriterveysilmoitusten käsittelemiseksi merenkulun tiedon-
hallintajärjestelmässä (Portnet). Meriterveysilmoitusta koskeva prosessi on nyt saatu valmiiksi 
poikkihallinnollisena yhteystyönä yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön, Sosiaali- ja terveys-
alan lupa- ja valvontaviraston (Valvira), Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä Tul-
lin kanssa ja ilmoitus voidaan nykyään tarvittaessa antaa Portnetin kautta, josta se välitetään 
edelleen THL:n päivystykseen. Lisäyksellä kirjattaisiin Tulliviranomaisen valvontavastuu la-
kiin.  

Pykälän 4 momenttia ehdotetaan poistettavaksi vanhentuneena. Kyse on informatiivisesta kir-
jauksesta, jossa todetaan muu ilmoituksiin sovellettava lainsäädäntö. Tarvittavat tiedot tulevat 
esiin jo pykälän 1 ja 2 momentissa.  Lisäksi momentissa on vanhentuneita viittauksia esimer-
kiksi EU-lainsäädäntöön. 22 g §:ssä on viittaus, jossa säädetään, että tulli antaa tarkempia 
määräyksiä 22 a ja 22 b §:ssä tarkoitettujen ilmoitusten sisällöstä ja näiden ilmoitusten tallen-
tamisesta 20 a §:ssä tarkoitettuun merenkulun tiedonhallintajärjestelmään.  

22 d §. Tilastointia koskevien tietojen antaminen. Pykälän 1–5 momentissa Liikennevirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Liikenne- ja viestintävirasto voisi 
antaa momentissa säädettyjen tietojen keräämisen VTS-palveluntarjoajan tehtäväksi. Tällä 
mahdollistettaisiin se, että VTS-palveluntarjoaja, joka ylläpitää VTS-tilannekuvaa voisi kerätä 
pykälässä säädetyt tiedot Liikenne- ja viestintäviraston puolesta ylläpitäessään alusliikenne-
palvelua.  

Pykälän 5 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi velvoite meriliikenteessä olevien alusten omista-
jille tai heidän edustajilleen toimittaa tiedot VTS-palveluntarjoajalle, jos Liikenne- ja viestin-
tävirasto on antanut tietojen keräämisen VTS-palveluntarjoajan tehtäväksi VTS-
palveluntarjoajan tulisi toimittaa tiedot eteenpäin Liikenne- ja viestintävirastolle. 

22 f §. Vapautukset. Pykälän 1, 2 ja 3 momentissa VTS-viranomainen muutettaisiin Liikenne- 
ja viestintävirastoksi. 
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22 g §. Tarkemmat määräykset. Pykälän 2 momentissa Liikennevirasto muutettaisiin Liiken-
ne- ja viestintävirastoksi. 

23 §. Merellä tapahtuvista vaaratilanteista ja onnettomuuksista ilmoittaminen. Pykälän 1 
momentissa VTS-viranomainen muutettaisiin VTS-palveluntarjoajaksi. 

23 §:ään ehdotetaan lisättävän uusi 3 momentti, jonka mukaan VTS-palveluntarjoajan tulee 
ilmoittaa viipymättä saamansa pykälän 1 momentin mukaiset ilmoitukset Liikenne- ja viestin-
tävirastolle. Tällä varmistettaisiin se, että Liikenne- ja viestintävirasto olisi tietoinen merellä 
tapahtuvista vaaratilanteista ja onnettomuuksista ja voisi tarvittaessa ottaa yhteyttä muihin vi-
ranomaisiin. Pykälä vastaisi muuten voimassa olevan alusliikennepalvelulain 23 §:ää.  

Nykyinen 3 momentti siirrettäisiin uudeksi 4 momentiksi. 

24 §. Muilta viranomaisilta saatava apu. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi siten, että alue-
valvontaviranomaiset, muut viranomaiset sekä valtion alusten päälliköt avustavat vastikkeetta 
VTS-palveluntarjoajaa sen suorittaessa sille tässä laissa säädettyjä tehtäviä antamalla sen tar-
vitsemia tietoja tai muuta tukea, jos se tilanteen vakavuus ja erityisluonne huomioon ottaen on 
tarpeen, ja jollei sille ole viranomaisten tehtäviin liittyvää estettä. Koska virka-apukäsite kat-
taa vain avun viranomaiselta toiselle, pykälässä käytettäisiin virka-avun sijasta termiä avusta-
minen. Vastaava muutos ehdotetaan myös pykälän otsikkoon. Muilla viranomaisilla pykälässä 
tarkoitetaan esimerkiksi ympäristö-, tulli- ja poliisiviranomaisia sekä pelastuslaitosta.  

Muiden viranomaisten antamaa apua olisi esimerkiksi irronneiden poijujen ja esteiden poista-
minen väyliltä ja satamista. Avustamista olisi myös alusten tunnistamiseen ja tilanteen tarkas-
tamiseen liittyvät toimenpiteet, esimerkiksi silloin jos alukseen ei saada yhteyttä normaalein 
keinoin. Annettava apu voi olla myös muunlaista kuin edellä mainituissa esimerkkitilanteissa 
mainittu apu. Koska kaikilla pykälässä mainituilla viranomaisilla on myös muita lakisääteisiä 
tehtäviä, esitetään pykälään otettavaksi säännös, jonka mukaan alusliikennepalvelujen tarjo-
ajalle annettua apua voidaan antaa jos sille ei ole viranomaisten tehtäviin liittyvää estettä.  
Asiaan liittyvä intressipunninta ja päätöksenteko olisi suhteutettava mahdollisen vaaratilanteen 
vakavuuteen ja luonteeseen sekä muihin käsillä oleviin tosiseikkoihin. Arvioinnissa on kui-
tenkin otettava huomioon esimerkiksi käynnissä olevan muun virkatehtävän laatu ja toisaalta 
mahdollisen vaaratilanteen vakavuus. 

25 §. Alusliikennepalvelutehtävien koulutusohjelmat. Pykälän 1 ja 2 momentissa VTS-
viranomainen muutettaisiin VTS-palveluntarjoajaksi. Pykälä vastaisi nykyisen alusliikenne-
palvelulain 25 §:ää. 

Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintäviras-
toksi. 

26 §. VTS-pätevyysrekisteri. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

Pykälän 4 momentissa VTS-viranomainen muutettaisiin VTS-palveluntarjoajaksi. Pykälä vas-
taisi nykyisen alusliikennepalvelulain 26 §:ää. 

27 §. Luettelo oppilaitoksista. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- 
ja viestintävirastoksi. 
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28 §. Valvonta. Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Liikenne- ja viestin-
tävirasto valvoisi lain nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista.  

Pykälän 3 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että ilmoitusvelvollisuus olisi Liikenne- 
ja viestintävirastolla.  

Lisäksi pykälään ehdotetaan lisättävän uusi 4 momentti, jossa säädettäisiin 16 §:n 5 momen-
tissa tarkoitetun riskienhallinnan valvonnasta. Liikenne- ja viestintävirasto voisi velvoittaa 
VTS-palveluntarjoajan ryhtymään korjaaviin toimenpiteisiin merenkulun turvallisuuteen koh-
distuvan merkittävän riskin poistamiseksi. Merkittävällä riskillä tarkoitettaisiin ehdotetun 18 a 
§:n 1 momenttia vastaavaa merkittävää vaikutusta.  Lisäksi säädettäisiin Liikenne- ja viestin-
täviraston mahdollisuudesta antaa velvoitteen tehosteeksi uhkasakko.   

29 §. Rangaistussäännökset. Alusliikennepalveluun liittyvän liikenteenohjauksen toimivuuden 
varmistaminen edellyttää valvonnan lisäksi rikkomusten sanktiointia. Pykälän 1 momenttia 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo 8 §:ssä tar-
koitetussa perustamispäätöksessä vahvistettuja määräyksiä taikka 17 §:n 1 ja 3 momentin tai 
17 a §:n nojalla annettuja määräyksiä, 21 §:n säännöksiä tai laiminlyö 22, 22 a–22 e tai 23 
§:ssä säädetyn ilmoitusvelvollisuuden, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä anka-
rampaa rangaistusta, alusliikennepalvelurikkomuksesta sakkoon.  

Pykälään ehdotetaan lisättävän 2 momentti, jossa säädettäisiin Tullin määräämästä virhemak-
susta. Pykälässä säädettäisiin, että Tullin 22 g §:n nojalla antamien määräysten rikkomisesta 
voitaisiin määrätä virhemaksua vähintään 50 ja enintään 3 500 euroa.  Virhemaksun määrää 
arvioitaessa otettaisiin huomioon menettelyn moitittavuus ja toistuvuus. Pykälän 1 momentista 
ehdotetaan poistettavan viittaus siihen, että Tullin antaman määräyksen rikkomiseen sovelle-
taan lisäksi tullilakia. 

Alusliikennepalvelulain 22 a–c pykälissä säädetään Tullille annettavista ilmoituksista: aluksen 
saapumisilmoituksesta, aluksen lähtöilmoituksesta sekä aluksen vaarallista ja ympäristöä pi-
laavaa ainetta sisältävän lastin saapumisilmoituksesta ja lähtöilmoituksesta. Säännöksissä vel-
voitetaan antamaan aluksesta ja sen lastista tietyissä tilanteissa tietoja merenkulun sähköistä 
ilmoitusjärjestelmää käyttämällä. Alusliikennepalvelulain 22 g §:ssä säädetään, että Tulli voi 
antaa tarkempia määräyksiä 22 a ja 22 b §:ssä tarkoitettujen ilmoitusten sisällöstä ja näiden 
ilmoitusten tallentamisesta 20 a §:ssä tarkoitettuun merenkulun tiedonhallintajärjestelmään. 
Jotta ilmoitusvelvollisten vastuu tulisi korostetusti laissa painotetuksi, ehdotetaan, että kysei-
sissä laiminlyöntitapauksissa sanktiona voitaisiin käyttää sakon lisäksi virhemaksua. Säännös 
olisi yhdenmukainen tullilaissa olevan säännöksen kanssa. 

33 §. Siirtymäsäännökset. Pykälän 1 momentti poistettaisiin. Pykälään lisättäisiin uusi siirty-
mäsäännös, jonka mukaan ennen lain voimaantuloa liikenne- ja viestintäministeriön 8 §:n no-
jalla tehdyt alusliikennepalvelua koskevat perustamispäätökset olisivat edelleen voimassa eli 
ei tarvitsisi tehdä uusia perustamispäätöksiä lain 8 §:n nojalla. 

1.12 Alusrekisterilaki 512/1993 

1 §. Alusten rekisteröinti. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi.  
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1.13 Asevelvollisuuslaki 1438/2007 

96 §. Tietojen saanti viranomaiselta, yhteisöltä ja yksittäiseltä henkilöltä. Pykälän 1 momen-
tin 14 kohdassa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  
Lisäksi pykälän 1 momentin 7 kohdassa rajavartiolaitoksen kirjoitusasu muutettaisiin Rajavar-
tiolaitokseksi. 

97 §. Tietojen luovuttaminen. Pykälän 1 momentin 13 kohdassa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

1.14 Autokiinnityslaki 810/1972 

1 §. Pykälän 1 momentin johdantokappaleessa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

3 §. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintä-
virastoksi. 

6 §. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintä-
virastoksi. 

8 §. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

12 §. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja vies-
tintävirastoksi. 

15 §. Pykälässä 2 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

16 §. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

17 §. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

18 §. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja vies-
tintävirastoksi. 

19 §. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja vies-
tintävirastoksi. 

20 §. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestin-
tävirastoksi. 

21 §. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestin-
tävirastoksi. 

1.15 Autoverolaki 1482/1994 

46 §. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestin-
tävirastoksi. 

47 §. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestin-
tävirastoksi. 
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50 §. Pykälän 1 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja vies-
tintävirastoksi. 

51 §. Pykälän 3 ja 4 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja vies-
tintävirastoksi. 

54 §. Pykälän 1 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja vies-
tintävirastoksi. 

55 §. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestin-
tävirastoksi. 

67 §. Pykälän 1 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja vies-
tintävirastoksi. 

86 §. Pykälän 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestin-
tävirastoksi. 

1.16 Ilmailulaki 864/2014 

1 §. Soveltamisala. Pykälän 2 momentin 3 kohdassa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

2 § Määritelmät.  Pykälän 1 momentin 17 kohdan rajavartiolaitoksen kirjoitusasu muutettai-
siin Rajavartiolaitokseksi.  

3 §. Toimivaltainen viranomainen. Pykälän 1 momentin johdantokappaleessa sekä 3 ja 4 mo-
mentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. Pykälän 
4 momentissa rajavartiolaitoksen kirjoitusasu muutettaisiin Rajavartiolaitokseksi. 

4 §. Suomen ilmailun turvallisuusohjelma. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusviras-
to muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

5 §. Lentosääntöjä koskevien määräysten antaminen. Pykälän 1 ja 3 momentissa Liikenteen 
turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

6 §. Sotilasilmailu. Pykälän 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liiken-
ne- ja viestintävirastoksi. 

7 §. Sotilasilmailua koskevat tarkennukset ja poikkeukset. Pykälän 1 momentin 14 ja 16 koh-
dassa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

8 §. Valtion ilmailu ja valtion ilma-aluksia koskevat poikkeukset. Pykälän 2 ja 3 momentissa 
Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. Pykälän 2 mo-
mentissa rajavartiolaitoksen kirjoitusasu muutettaisiin Rajavartiolaitokseksi. 

9 §. Eräitä muita ilma-aluksia ja laitteita koskevat poikkeukset. Pykälän 1 momentin johdan-
tokappaleessa sekä 3 ja 5 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

10 §. Oikeus ilmailuun Suomen alueella. Pykälän 1 momentissa sekä 2 momentin johdanto-
kappaleessa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 
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11 §. Ilmailulta rajoitetut alueet ja vaara-alueet. Pykälän 1, 2, 3 ja 5 momentissa Liikenteen 
turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. Pykälän 4 momentin 1 koh-
dassa rajavartiolaitoksen kirjoitusasu muutettaisiin Rajavartiolaitokseksi. 

16 §. Ilma-aluksen rekisteritunnus ja rekisteröimistodistus. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liiken-
teen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

17 §. Rekisteröintioikeus. Pykälän 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

18 §. Rekisteröinnin hakeminen. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja vies-
tintävirastoksi. 

19 §. Väliaikainen rekisteröinti. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

20 §. Rekisteritiedoissa tapahtuneet muutokset. Pykälän 1 momentin johdantokappaleessa se-
kä 2 ja 4 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintäviras-
toksi. 

22 §. Ilma-aluksen poistaminen liikenneasioiden rekisteristä. Pykälän 1 momentin 2 kohdassa 
sekä 2 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintäviras-
toksi. 

33 §. Lentokelpoisuus. Pykälän 2 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

34 §. Lentokelpoisuuden ylläpitäminen. Pykälän 1 momentin 4 kohdassa sekä 3 ja 4 momen-
tissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

35 §. Lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

36 §. Lentokelpoisuutta koskevat tiedot. Pykälän 1, 2 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuus-
virasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

37 §. Lentokelpoisuustodistus ja lentokelpoisuuden tarkastustodistus. Pykälän 1 ja 4 momen-
tissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

38 §. Lupa ilmailuun. Pykälän 1, 2 ja 4 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

39 §. Lentokelpoisuuden valvonta. Pykälän 1 ja 2 momentissa, 3 momentin johdantokappa-
leessa sekä 3 momentin 2 kohdassa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

40 §. Lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen myöntäminen ja uudistaminen. Pykälän 1 ja 2 
momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

41 §. Lentokelpoisuustodistuksen, lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen ja ilmailuun anne-
tun luvan peruuttaminen. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 
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42 §. Suunnittelu, valmistus ja huolto. Pykälän 1, 3 ja 4 momentin johdantokappaleessa sekä 5 
momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

43 §. Huoltohenkilöstön koulutusorganisaatio. Pykälän 1 momentissa sekä 2 momentin joh-
dantokappaleessa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

44 §. Päästöt. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

46 §. Luvan myöntäjä. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintäviras-
toksi. 

47 §. Luvan myöntämisen edellytykset ja luvan lajit. Pykälän 2 ja 5 momentissa Liikenteen 
turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

48 §. Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen myöntämisen edellytykset. Pykälän 1 ja 3 mo-
mentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

49 §. Velvollisuus ilmoittaa kelpoisuuteen vaikuttavista seikoista ja kelpoisuuden toteaminen. 
Pykälän 1, 2 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestin-
tävirastoksi. 

50 §. Liikenteen turvallisuusviraston oikeus tietojen saantiin. Pykälän 1, 2 ja 3 momentissa 
Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

51 §. Ulkomainen lupakirja. Pykälän 1 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

53 §. Ohjaamomiehistön ja kauko-ohjaajan lupakirja, kelpuutus ja hyväksyntä sekä lääketie-
teellinen kelpoisuustodistus. Pykälän 1 momentin 1 kohdassa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

55 §. Ilma-aluksen ja kauko-ohjauspaikan miehistö. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turval-
lisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

57 §. Lennon valmistelu ja suorittaminen. Pykälän 4 momentissa Liikenteen turvallisuusviras-
to muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

61 §. Ilma-aluksen asiakirjat. Pykälän 2 momentin 1 ja 2 kohdassa sekä 3 momentissa Liiken-
teen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

72 §. Lentonäytökset ja lentokilpailut. Pykälän 1 ja 3 momentin johdantokappaleessa sekä 5 
momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

75 §. Määritelmät. Pykälän 1 momentin 2 kohdassa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

76 §. Lentopaikkojen ja muiden alueiden käyttö. Pykälän 2 momentin johdantokappaleessa se-
kä 4 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 
Pykälän 4 momentissa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus muutettaisiin maakunnaksi. 
Momenttia sovellettaisiin elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksiin kunnes laki elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksista olisi kumottu.  
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77 §. Lentoliikenteen sujuvuuden edistäminen. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

78 §. Lähtö- ja saapumisaikojen jakaminen lentoasemilla. Pykälän 2 momentissa Liikenteen 
turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

79 §. Rakentamislupa. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. Pykälän 2 momentissa rajavartiolaitoksen kirjoitusasu muutettai-
siin Rajavartiolaitokseksi. 

81 §. Rakentamisluvan myöntämisen edellytykset. Pykälän 2 momentin johdantokappaleessa 
sekä 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastok-
si. 

82 §. Lentoaseman hyväksyntätodistus. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

83 §. Lentoaseman hyväksyntätodistuksen myöntämisen edellytykset. Pykälän 2 momentissa 
Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

84 §. Lentopaikan pitolupa. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

86 §. Kevytlentopaikat. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

87 §. Rakennusten, rakennelmien ja laitteiden hyväksyminen käyttöön. Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

88 §. Lentopaikan käytön kieltäminen ja rajoittaminen. Pykälän 3 momentissa Liikenteen tur-
vallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

90 §. Maahuolintapalvelujen tarjoaminen. Pykälän 2, 4 ja 5 momentissa Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

91 §. Lentopaikan keskitettyjen infrastruktuurien käyttäminen. Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

92 §. Maahuolinnan kirjanpidon eriyttäminen ja tarkastaminen. Pykälän 1 ja 2 momentissa 
Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

93 §. Maahuolintapalveluja tarjoavan turvallisuuden hallinta. Pykälän 2 momentissa Liiken-
teen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

95 §. Luvun soveltamisala ja yleiset säännökset. Pykälän 2 ja 3 momentissa Liikenteen turval-
lisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

97 §. Tarkastusten ja valvonnan suorittaminen. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

98 §. Ilmailun turvaamiseen liittyvä koulutus. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. 
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102 §. Pääsy lentokenttäalueelle ja lentoaseman turvavalvotulle alueelle.  Pykälän 1 momen-
tissa rajavartiolaitoksen kirjoitusasu muutettaisiin Rajavartiolaitokseksi. 

104 §. Ilmailun turvaamista edistävät laitteet. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. 

105 §. Luvun soveltamisala ja yleiset säännökset. Pykälän 3 momentissa Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

106 §. Määritelmät. Pykälän 1 momentin 7 kohdassa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

109 §. Ilmatilan jäsentäminen ja hallinta. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuus-
virasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

110 a § . Ilmoitetun laitoksen nimeäminen ja nimeämisen peruuttaminen. Pykälän 1 ja 2 mo-
mentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

111 §. Lennonvarmistuspalvelun maksut. Pykälän 1, 2 ja 4 momentissa Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

113 §. Lennonvarmistushenkilöstön lupakirja, kelpoisuustodistus, kelpuutus ja hyväksyntä se-
kä lääketieteellinen kelpoisuustodistus. Pykälän 1 momentin 1 kohdassa, 2 momentin 1 ja 2 
kohdassa sekä 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestin-
tävirastoksi 

114 §. Lennonvarmistushenkilöstön koulutus. Pykälän 1, 2, 3 ja 4 momentissa Liikenteen tur-
vallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

115 §. Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan tavoitteiden toteutumiseen liittyvien tietojen ke-
rääminen. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

116 §. Lennonvarmistustoiminnan tallenteet. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvi-
rasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi 

118 §. Ilmailuonnettomuuksista ja vaaratilanteista ilmoittaminen. Pykälän 1 momentissa Lii-
kenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi 

120 §. Liikenteen turvallisuusviraston järjestämä tutkinta. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liiken-
teen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi 

121 §. Ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelu. Pykälän 3 momentin johdantokappaleessa ja 4 
momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi 

122 §. Hätäpaikannuslähetinrekisteri. Pykälän 1 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. Pykälän 2 momentin 3 kohdassa Liikenteen turvallisuusviras-
to muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. Pykälän 4 momentissa poistettaisiin viimei-
nen lause, koska Viestintäviraston rekisteritoiminta siirtyy Liikenne- ja viestintävirastoon.  

124 §. Hylyn poiskuljetus. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävi-
rastoksi. 
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126 §. Ilmoitusjärjestelmä. Pykälän 1, 2 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muu-
tettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

128 a §. Velvollisuus huolehtia viestintäverkkoihin ja tietojärjestelmiin kohdistuvien riskien 
hallinnasta. Lain (  /  ) uuden pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi ja 3 momentti kumottaisiin, koska Liikenteen turvallisuus-
virasto ja Viestintävirasto yhdistyisivät uudeksi Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

128 b §. Tietoturvapoikkeamista ilmoittaminen. Lain (  /  ) uuden pykälän 1–4 momentissa 
Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

129 §. Tasapainoinen lähestymistapa ja toimintarajoituksen asettaminen. Pykälän 2, 3 ja 4 
momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

139 §. Kansalliset vakuutusvaatimukset. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

141 §. Toimenpiteet henkilölle myönnettyyn lupaan puuttumiseksi. Pykälän 1 momentin joh-
dantokappaleessa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

143 §. Henkilölle myönnetyn luvan peruuttaminen tai tehtävässä toimimisen kieltäminen. Py-
kälän 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintäviras-
toksi. 

146 §. Toimenpiteet organisaatiolle myönnettyyn lupaan tai ilmoituksenvaraiseen toimintaan 
puuttumiseksi. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

148 §. Organisaatiolle myönnetyn luvan muuttaminen, rajoittaminen ja peruuttaminen sekä 
luvassa tai ilmoituksessa tarkoitetun toiminnan kieltäminen ja rajoittaminen. Pykälän 1 ja 3 
momentin johdantokappaleessa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja vies-
tintävirastoksi. 

150 §. Lentotoimintaluvan, lentoluvan tai liikennöintiluvan raukeaminen. Pykälän 1 momentin 
3 kohdassa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

151 §. Uhkasakko, teettämisuhka ja keskeyttämisuhka. Liikenteen turvallisuusvirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

152 §. Ammattitaidon ylläpitäminen. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

153 §. Viranomaisten tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus. Pykälän 1, 2 ja 4 momentin johdanto-
kappaleessa sekä 3, 5 ja 6 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- 
ja viestintävirastoksi.  

154 §. Oikeus saada virka-apua. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi ja rajavartiolaitoksen kirjoitusasu muutettaisiin Rajavar-
tiolaitokseksi. 

155 §. Valvontatiedostot. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävi-
rastoksi. 
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156 §. Miehistökortti. Pykälän 1 momentissa, 2 momentin 1 kohdassa sekä 3 momentissa Lii-
kenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi 

157 §. Ilmailun ympäristövaikutuksia koskevat määräykset ja päätökset. Pykälän johdanto-
kappaleessa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  

Säännös on sisältynyt ilmailulakiin pitkälti samassa muodossa jo vuodesta 2006 (vuoden 2005 
ilmailulain 158 §, vuoden 2009 ilmailulain 164 §, vuoden 2014 ilmailulain laajemman uudis-
tuksen myötä 157 §). Pykälän elementit löytyvät jo vuoden 1995 ilmailulain perusteluista (HE 
294/1994 vp. s. 44 78 §:n perusteluissa), mistä ne on sittemmin nostettu itse pykälätekstiin. 
HE 139/2005 vp:ssä 158 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan seuraavaa: Pykälässä 
säädettäisiin Ilmailuhallinnon toimivallasta ilma-alusten melun ja muiden ympäristövaikutus-
ten suhteen. Toimivalta on tarpeen sen johdosta, että tässä pykälässä tarkoitetut toimet saatta-
vat olla nopeaa päätöksentekoa vaativia tai vaikuttaa lentoturvallisuuteen. Kyse on ympäristö-
lainsäädäntöä ja lentopaikan perustamiseen liittyviä ehtoja täydentävistä toimenpiteistä. Tar-
koitus on, ettei tässä pykälässä tarkoitettuja toimia käytettäisi muutoin kuin poikkeuksellisen 
tarpeen sitä vaatiessa. 

Säännöstä sovelletaan sellaisiin lentopaikkoihin, jotka eivät kuulu EU:n melunhallinta-
asetuksen soveltamisalan piiriin. Suomessa tämä tarkoittaa Helsinki-Vantaan lentoasemaa lu-
kuun ottamatta kaikkia lentopaikkoja alkaen pienimmistä valvomattomista harrasteilmailun 
lentopaikoista. 

Vuoden 2014 ilmailulain muutokseen saakka pykälässä puhuttiin vain ilmailumääräyksistä, 
mutta tuolloin määräysten rinnalle nostettiin päätökset. Oli tunnistettu, että yleisesti sovellet-
tavien määräysten lisäksi on tärkeää, että viranomainen voi tehdä yksittäistä lentopaikkaa kos-
kevia yksittäisiä päätöksiä.  

Ilmailuviranomaisen toimivallalle on perinteisesti nähty kaksi perustetta, jotka ovat toisistaan 
riippumattomia. Ensinnäkin, ilmailuviranomaisella on mahdollisuus reagoida tilanteisiin mää-
räyksillä ja päätöksellään yleensä nopeammin kuin mihin ympäristöviranomaiset kykenevät. 
Kokemus on osoittanut, että ympäristölupa-asian käsittely voi valituskierroksineen kestää use-
amman vuoden. Ilmailuviranomaisen määräys tai päätös on nopea keino puuttua akuutteihin 
tilanteisiin. 

Toinen, itsenäinen kriteeri ilmailuviranomaisen määräystoimivallalle on ollut se seikka, että 
ympäristöperusteisia määräyksiä ei voi antaa ottamatta huomioon voimassa olevia lentoturval-
lisuuteen tai siviili-ilmailun turvaamiseen perustuvia säännöksiä eikä esimerkiksi kansainvä-
listä ilmailun tiedotusjärjestelmää. Vaatimuksia ei voi asettaa toisistaan irrallisina. Ilmailulle 
suunnattavien ympäristövaatimusten pitäisi olla soveltajilleen ymmärrettäviä ja täytäntöön-
panokelpoisia. Lisäksi on huomioitava, että ilmailuviranomaisen määräyksellä on jo saatettu 
voimaan siviilikäytössä olevien ääntä hitaammin lentävien suihkukoneiden aiheuttaman melun 
rajoittamisesta annettu EU:n neuvoston direktiivi 89/629/ETY.  Lentotoimintarajoituksesta 
meluisille suihkulentokoneille annetulla ilmailumääräyksellä OPS M5-7 rajoitetaan suoma-
laisten lentopaikkojen käyttöä kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) melustandardiin 
sekä EU:n direktiiviin viitaten. 

Kolmantena kriteerinä, joka ei ole aiemmissa vaiheissa noussut keskustelussa esille, voidaan 
pitää valtakunnallisen lähestymistavan merkitystä. Väestön oikeutta saada suojaa haitallisilta 
ympäristövaikutuksilta pitäisi tarkastella yhteisten valtakunnallisten kriteerien pohjalta, eikä 
tapauskohtaisesti tai paikallisesti. Muuten viranomaistoimintaa ei voida pitää läpinäkyvänä ja 
ennakoitavana.  Vuoden 2017 aikana tietoon on tullut useita tapauksia, joissa paikallisilla ym-
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päristöluvilla esitetään puututtavaksi lentotoimintaan tavalla, jota ei ympäristövaikutusten nä-
kökulmasta voida pitää perusteltuna. On esitetty myös lupamääräyksiä, joiden täytäntöön-
panovastuu ja –tapa jäävät epäselviksi. Paikallisilta ympäristöviranomaisilta ei voi edellyttää 
sellaista lentotoiminnan ympäristövaikutusten ja niiden hallintakeinojen osaamista, joka on 
välttämätöntä toimintaa koskevien syrjimättömien rajoitusten asettamiseksi.  Lentopaikat ovat 
valtakunnallisen ja kansainvälisen lentoliikenteen infrastruktuuria, jonka paikallisilla käyttöra-
joituksilla voi olla laajempiakin vaikutuksia liikenneyhteyksien ja matkaketjujen toimintaan. 

Tuoreissa keskusteluissa Liikenteen turvallisuusviraston ja ympäristön hallinnonalan välillä 
on yllättäen paljastunut, että nykyisen ilmailulain viittaus 129 §:ssä tarkoitettuun tasapainoi-
seen lähestymistapaan on joidenkin toimesta ymmärretty tarkoittavan sitä, että myös 157 §:ää 
sovellettaisiin melunhallinta-asetuksen piiriin kuuluvilla lentopaikoilla. Ilmailulain systema-
tiikka on lain uudistuksista huolimatta jatkuvasti ollut sellainen, että EU:n melunhallintasään-
nösten (aiemmin melunhallintadirektiivi, nykyään siis melunhallinta-asetus) piiriin kuuluvista 
lentoasemista on säädetty erikseen ja lain loppuosaan sisältynyt erityismääräys on koskenut 
niitä lentopaikkoja, jotka jäävät EU-sääntelyn ulkopuolelle. Voimassa olevan 157 §:n sana-
muoto ei myöskään tue tätä tulkintaa. Tämän ilmenneen väärinymmärryksen johdosta pykälän 
sanamuoto on kuitenkin otettu tarkasteluun, ja siihen esitetään eräitä toimituksellisia selven-
nyksiä.  

Ensinnäkin, momentin ensimmäinen lause esitetään jaettavaksi kahtia niin, että viraston vel-
vollisuus huomioida tasapainoinen lähestymistapa tulisi toiseen lauseeseen.  Tekstiä voi täs-
mentää myös siltä osin kuin siinä viitataan ”sallittuihin poikkeuksiin”. Kansainvälinen siviili-
ilmailujärjestö on määritellyt kansainvälisen liikenteen melustandardit, joita esimerkiksi EU:n 
alueella noudatetaan myös kansallisessa liikenteessä. On kuitenkin tilanteita, joissa yksittäis-
tapauksissa on hyväksytty standardin vaatimukset täyttämättömien ilma-alusten operointi. Täl-
laisia tilanteita voivat olla esimerkiksi poikkeuksellisen kokoisen kuorman kuljetus (isokokoi-
set laitteet) tai humanitääriseen apuun liittyvät lennot, jossa nopealla aikataululla on siirrettävä 
isoja määriä rahtia tai matkustajia, tai toiminta näytös- tai kilpailukäyttöön tarkoitetuilla ilma-
aluksilla. Tarkoituksena on, että Suomessakin melustandardeista tingitään vain yksittäistapa-
uksissa ja aivan poikkeuksellisissa tilanteissa.  

Voimassa olevan momentin viimeinen osa, joka koskee määräysten ja päätösten sisältöä, eh-
dotetaan siirrettäväksi omaksi momentikseen. Momentin ensimmäisessä kohdassa todettaisiin 
nykyistä selkeämmin, että kyse on muusta kuin melunhallinta-asetuksessa tarkoitetusta lento-
paikasta.  Voimassa olevan 3 ja 4 kohtien muotoilua on kansainvälisen kehityksenkin valossa 
perusteltua täsmentää.  Yli kymmenen vuotta vanhaan sanamuotoon ei ole ilmailulain uudis-
tusten yhteydessä puututtu, vaikka kehitys EU:ssa ja kansainvälisesti on edennyt. Esitetyn 
momentin 3 kohtaa voitaisiin soveltaa esimerkiksi näytös- tai kilpailukäytössä olevien me-
luisien koneiden käytön rajoittamiseen. Momentin 4  kohtaa voitaisiin soveltaa esimerkiksi 
melunhallinta-asetuksessa tarkoitettujen vaatimukset niukasti täyttävien ilma-alusten käytön 
kieltämiseen.  

Olisi hyvä olla mahdollisuus sallia toiminta rajoitetusti esim. alueellisesti tai poikkeuksellises-
sa tilanteessa. Vrt. OPS M5-7 ”Lentotoimintarajoitus meluisille suihkulentokoneille”. 

158 §. Lentoesteet. Pykälän 4, 5 ja 6 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi.  Lisäksi rajavartiolaitoksen kirjoitusasu muutettaisiin siten, et-
tä se alkaisi isolla kirjaimella. 

159 §. Lentoturvallisuudelle vaaraa aiheuttava toiminta. Liikenteen turvallisuusvirasto muu-
tettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 
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160 §. Varautuminen poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin. Pykälän 3 momentissa Liikenteen 
turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

161 §. Tehtävien siirto vieraan valtion viranomaiselle. Liikenteen turvallisuusvirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

166 §. Ilma-aluksen lähdön estäminen muusta syystä. Pykälän 1 momentin johdantokappa-
leessa sekä 3 ja 4 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestin-
tävirastoksi. 

167 §. Ilma-aluksen kulkuun puuttuminen. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusviras-
to muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

168 §. Ilma-aluksen kulkuun puuttuminen tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Pykälän 1, 2 
ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

170 §. Toimintakyvyn heikkeneminen. Pykälän 5 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

172 §. Ilmailun tilastot. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

173 §. Kansainväliset sopimukset. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

178 §. Ilmailurikkomus. Pykälän 1 momentin 16 ja 23 kohdassa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

179 §. Toimenpiteistä luopuminen. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muu-
tettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

180 §. Liikenteen turvallisuusviraston ja puolustusvoimien kuuleminen. Pykälän 1 ja 2 mo-
mentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

181 §. Muutoksenhaku. Pykälän 1 momentissa, 2 momentin johdantokappaleessa sekä 3 ja 5 
momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

184 §. Siirtymäsäännökset. Pykälään lisättäisiin uusi 3 momentti, jossa määriteltäisiin lain 76 
§:n 4 momenttia koskeva siirtymäsäännös. Momenttia sovellettaisiin elinkeino-, liikenne-, ja 
ympäristökeskuksiin kunnes laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista kumottaisiin 
31.12.2019. 

1.17 Jätelaki 646/2011 

59 §. Romutustodistus ja ajoneuvon lopullinen rekisteristä poistaminen. Pykälän 1 momentis-
sa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  

108 a §. Viranomaisten tehtävät aluskierrätysasetuksen toimeenpanossa. Pykälän 3 momen-
tissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 
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1.18 Laki kaupunkiraideliikenteestä 1412/2015 

5 §. Toiminnanharjoittajan velvollisuus ilmoittaa toiminnastaan. Pykälän 1, 2, 3, 4 ja 5 mo-
mentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

6 §. Toiminnanharjoittajan vastuu. Pykälän 1 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

7 §. Turvallisuusjohtamisjärjestelmä. Pykälän 5 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  

10 §. Kaupunkiraideliikennerekisteri. Pykälän 1, 3 ja 4 momentissa Liikenteen turvallisuusvi-
rasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

11 §. Oikeus tietojen saantiin viranomaisilta. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

12 §. Valvonta. Pykälän 1 momentin johdantokappaleessa Liikenteen turvallisuusvirasto muu-
tettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

13 §. Viranomaisvalvonnan suorittaminen. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvi-
rasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

14 §. Onnettomuustutkinta. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi.  

15 §. Onnettomuuksista ja vaaratilanteista ilmoittaminen. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liiken-
teen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

16 §. Onnettomuutta tai vaaratilannetta koskevan tiedon käyttö. Pykälän 1 momentissa Lii-
kenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  

17 §. Kaupunkiraideliikenteen viestintä ja tallenteet. Pykälän 3 momentin johdantokappalees-
sa ja 3 momentin 1 kohdassa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestin-
tävirastoksi. 

19 §. Liikenteen turvallisuusviraston oikeus tehostekeinoihin ja toiminnan harjoittamisen kiel-
täminen. Otsikossa sekä pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  

20 §. Toimenpiteeseen tai tapahtumaan puuttuminen. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  

21 §. Vuosimaksu. Pykälän 1, 3 ja 4 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

22 §. Muutoksenhaku. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. 
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1.19 Konttilaki 762/1998 

6 §. Valvontaviranomaiset. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi sekä tulli-, rajavartio- ja poliisiviranomaisten kirjoitusasu muu-
tettaisiin Tulliksi, Rajavartiolaitokseksi ja poliisiksi. 

1.20 Laki laiva-apteekista 584/2015 

13 §. Poikkeukset. Pykälän 1, 2 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

14 §. Valvonta ja tietojenantovelvollisuus. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuus-
virasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

1.21 Laivavarustelaki 1503/2011 

4 §. Laivavarusteisiin kohdistuvat vaatimukset. Pykälän 4 momentissa Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

7 §. Valvontaviranomaiset. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

8 §. Valvontaviranomaisen tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus. Pykälän 1 ja 2 momentissa Lii-
kenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. Pykälän 1 momentis-
ta poistettaisiin maininta Liikenteen turvallisuusviraston oikeudesta saada valvontaa varten 
tarpeellisia tietoja Viestintävirastolta, sillä ne yhdistyvät Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

9 §. Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen. Pykälän 1 momentin 2 kohdassa Liikenteen 
turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

10 §. Ruorimerkillä merkityn laivavarusteen tarkastus. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen 
turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

11 §. Poikkeuksellinen tekninen keksintö. Pykälän 1, 2 ja 3 momentissa Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  

12 §. Varusteen kokeilu. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

13 §. Poikkeukselliset olosuhteet. Pykälän 2, 3 ja 4 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

14 §. Ulkomaisen aluksen siirtyminen Suomen lipun alle. Pykälän 1, 2 ja 3 momentissa Lii-
kenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

15 §. Velvollisuus ilmoittaa vaarallisesta laivavarusteesta. Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

16 §. Virka-apu. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 
Viestintäviraston velvollisuus virka-avun antamiseen poistettaisiin, sillä Liikenteen turvalli-
suusvirasto ja Viestintävirasto yhdistyvät Liikenne- ja viestintävirastoksi.  Lisäksi tullin kirjoi-
tusasu muutettaisiin Tulliksi.  
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17 §. Ilmoitetun laitoksen nimeäminen. Pykälän 1 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvi-
rasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

18 §. Ilmoitetun laitoksen nimeämisen edellytykset. Pykälän 3 ja 5 momentissa Liikenteen tur-
vallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

19 §. Ilmoitetun laitoksen tehtävät. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muu-
tettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

21 §. Puutteellisuuden tai vaatimustenvastaisuuden korjaaminen. Pykälän 1 ja 2 momentissa 
Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

22 §. Vaarallinen laivavaruste. Pykälän 1, 2 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

23 §. Laivavarusteen korjaaminen, vaihtaminen tai kaupan purkaminen. Pykälän 1 momentin 
johdantokappaleessa sekä 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- 
ja viestintävirastoksi. 

24 §. Tiedottamisvelvollisuus kiellosta tai määräyksestä. Liikenteen turvallisuusvirasto muu-
tettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

25 §. Ilmoitetun laitoksen nimeämisen peruuttaminen ja toiminnan lopettaminen. Pykälän 1 ja 
2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

26 §. Hallinnolliset pakkokeinot. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

28 §. Muutoksenhaku valvontaviranomaisen päätökseen. Pykälän 2 momentissa Liikenteen 
turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

31 §. Maksut. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

 

1.22 Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä 1686/2009 

2 §. Määritelmät. Pykälän 1 momentin 42 kohdassa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

6 §. Yleiset tekniset turvallisuusvaatimukset. Pykälän 3 ja 4 momentissa Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

7 §. Vapautukset. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. 

8 §. Samanarvoisuudet. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

9 §. Vapautukset teknisistä turvallisuusvaatimuksista. Liikenteen turvallisuusvirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 
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10 §. Aluksen turvallisuusjärjestelyjen vaihtoehtoinen toteuttamistapa. Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

11 §. Navigoinnin turvallisuusvaatimuksia koskevat poikkeukset, vapautukset ja samanarvoi-
suudet. Pykälän 1, 2 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

12 §. Suurnopeusaluksen liikennöintilupa. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusviras-
to muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

13 §. Ilmoitukset IMO:lle. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

14 §. Matkustaja-alusten luokat. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

15 §. Yleiset tekniset turvallisuusvaatimukset. Pykälän 3 momentissa Liikenteen turvallisuus-
virasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

16 §. Lisäturvallisuusvaatimukset. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

17 §. Samanarvoisuudet. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävi-
rastoksi. 

18 §. Vapautukset. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

19 §. Suurnopeusmatkustaja-aluksen liikennöintilupa. Pykälän 2 momentissa Liikenteen tur-
vallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

20 §. Ilmoitukset komissiolle. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestin-
tävirastoksi. 

21 §. Kalastusalusdirektiivin soveltamisalaan kuuluva kalastusalus. Pykälän 2, 3, 4 ja 5 mo-
mentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

22 §. Erikoisalus. Pykälän 2, 3, 4, 5 ja 6 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

23 §. Muut alukset. Pykälän 1 momentin johdantokappaleessa sekä 2 momentissa Liikenteen 
turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

24 §. Ro-ro-aluksen keulaportin erityisvaatimus. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

27 §. Kansainvälisessä liikenteessä oleva alus. Pykälän 3 momentissa Liikenteen turvallisuus-
virasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

28 §. Kotimaanliikenteessä oleva alus. Pykälän 3 ja 4 momentissa Liikenteen turvallisuusvi-
rasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 
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29 §. Vapautukset. Pykälän 1, 2 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

30 §. Samanarvoisuudet. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

31 §. Poikkeukset lastiviivamääräyksistä kotimaanliikenteessä. Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

32 §. Lastimerkin määräämisen hakeminen ja järjestäminen. Pykälän 1 ja 2 momentissa Lii-
kenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

33 §. Lastimerkin määrääminen ja lastiviivakirja. Pykälän 1, 2 ja 3 momentissa Liikenteen 
turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

34 §. Aluksen muuttaminen lastimerkin määräämisen jälkeen. Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

36 §. Katsastaja. Pykälän 1, 2, 3 ja 4 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

37 §. Toisen valtion viranomaisen suorittama katsastus. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen 
turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

38 §. Nimetty katsastaja. Pykälän 3 momentin johdantokappaleessa sekä 5 momentissa Lii-
kenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

39 §. Katsastusvaltuutusta koskeva sopimus. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. 

40 §. Kieltäytyminen katsastusvaltuutuksen antamisesta. Liikenteen turvallisuusvirasto muu-
tettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

41 §. Katsastusvaltuutuksen peruuttaminen. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

42 §.  Hyväksyttyä luokituslaitosta koskeva valvonta. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen 
turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

43 §. Katsastuksen hakeminen ja järjestäminen. Pykälän 1, 2, 3 ja 4 momentissa Liikenteen 
turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

44 §. Katsastuksen toimittaminen. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muu-
tettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

45 §. Katsastuslajit. Pykälän 6 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. 

46 §. SOLAS-yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvan aluksen meriturvallisuuskatsastus. 
Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintäviras-
toksi. 
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47 §. Non-SOLAS-direktiivin soveltamisalaan kuuluvan aluksen meriturvallisuuskatsastus. 
Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintäviras-
toksi. 

48 §. Muun kuin non-SOLAS-direktiivin soveltamisalaan kuuluvan kotimaanliikenteessä käy-
tettävän matkustaja-aluksen meriturvallisuuskatsastus. Pykälän 3 momentissa Liikenteen tur-
vallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

49 §. Kotimaanliikenteessä käytettävän lastialuksen ja proomun sekä kansainvälisessä liiken-
teessä käytettävän lastialuksen, joka ei kuulu SOLAS-yleissopimuksen soveltamisalaan, meri-
turvallisuuskatsastus. Pykälän 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. 

50 §. Kalastusaluksen katsastus. Pykälän 2 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

51 §. Erikoisaluksen, ammattiveneen ja vuokraveneen katsastus. Pykälän 3 momentissa Lii-
kenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

52 §. Talviliikenteessä käytettävän aluksen rungonkatsastus. Pykälän 2 momentissa Liiken-
teen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

53 §. Ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi suoritettavat katsastukset. Pykälän 2 momen-
tissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

54 §. Lastiviivakatsastukset. Pykälän 2 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

55 §. Ylimääräinen katsastus. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muu-
tettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

56 §. Aluksen muuttaminen katsastuksen jälkeen. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

57 §. Katsastusasiakirjat sekä todistus- ja turvallisuuskirjat. Pykälän 1, 2, 3 ja 4 momentissa 
Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

58 §. Väliaikainen todistus- tai turvallisuuskirja. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turval-
lisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

59 §. Todistus- tai turvallisuuskirjan uusiminen ja sen voimassaolon lakkaaminen. Pykälän 1 
momentissa sekä 2 momentin johdantokappaleessa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi 

60 §. Aluksessa havaittu puutteellisuus. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- 
ja viestintävirastoksi. 

61 §. Aluksen todistus- tai turvallisuuskirjan poisottaminen. Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

62 §. Poikkeusten myöntäminen. Pykälän 1 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 
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63 §. Aluksenmittauksen tarkoitus ja tarkemmat määräykset. Pykälän 2 ja 3 momentissa Lii-
kenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

64 §. Aluksenmittauksen suorittajat. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

65 §. Nimetty aluksenmittaaja. Pykälän 3 momentin johdantokappaleessa sekä 5 momentissa 
Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

66 §. Aluksenmittauksen hakeminen ja järjestäminen. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen 
turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

67 §. Aluksenmittaus ja mittakirja. Pykälän 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muu-
tettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

68 §. Toisen valtion viranomaisen suorittama aluksenmittaus. Pykälän 1 ja 2 momentissa Lii-
kenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

70 §. Suomalaisen aluksen siirtyminen toisen valtion lipun alle. Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

73 §. Mittakirjan tietoihin vaikuttavat muutokset. Pykälän 1, 3 ja 4 momentissa Liikenteen 
turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

74 §. Mittakirjan katoaminen tai vahingoittuminen. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen tur-
vallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

75 §. Lastaaminen ja kuljetus. Pykälän 3 ja 6 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muu-
tettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

76 §. Viljan kuljetus irtolastina aluksessa. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusviras-
to muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

77 §. Alukseen tehtävät merkinnät. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muu-
tettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

79 §. Helikopterikuljetukset. Pykälän 4 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

80 §. Poikkeusten myöntäminen. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja vies-
tintävirastoksi. 

81 §. Valvonta. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- 
ja viestintävirastoksi. Pykälän 2 momentissa Liikennevirasto muutettaisiin Väylävirastoksi ja 
Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

82 §. Määräykset kotimaanliikenteen liikennealueiden rajoista. Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

83 §. Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritykset. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 



   
  

 

 72  

 

 

 

84 §. Kustannusten korvaaminen Liikenne- ja viestintävirastolle. Liikenteen turvallisuusviras-
to muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  

92 §. Toimenpiteistä luopuminen. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muu-
tettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

93 §. Muutoksenhaku. Pykälän 2 ja 4 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

1.23 Laki alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta 1121/2005 

4 §. Jääluokkamääräykset ja vastaavuusluettelo. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turval-
lisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

5 §. Jääluokan hyväksyminen vaihtoehtoisella menetelmällä. Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

6 §. Euroopan unionin jäsenvaltioiden, Turkin ja Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioi-
den sääntöjen hyväksyminen. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestin-
tävirastoksi. 

7 §. Jääluokan määräytyminen ja vahvistaminen. Pykälän 1, 2 ja 3 momentissa Liikenteen 
turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  

8 §. Jääluokan poikkeaminen jääluokkamääräyksistä. Pykälä 1 ja 2 momentissa Liikenteen 
turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

9 §. Jääluokan peruuttaminen ja uuden jääluokan vahvistaminen. Pykälän 1 ja 2 momentissa 
Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

10 §. Jäänmurtaja-avustuksen antaminen. Pykälän 1, 2 ja 3 momentissa sekä 4 momentin joh-
dantokappaleessa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

10 a §. Jäänmurtopalvelut. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikennevirasto muutettaisiin Väylävi-
rastoksi. 

11 §. Päätösten maksullisuus. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- 
ja viestintävirastoksi ja Liikennevirasto Väylävirastoksi. 

12 §. Muutoksenhaku. Pykälän 1 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi ja Liikennevirasto Väylävirastoksi. 

1.24 Laki alusturvallisuuden valvonnasta 370/1995 

5 §. Valvontaviranomainen. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

9 §. Virka-apuviranomaiset. Pykälän 1 momentissa Liikennevirasto muutettaisiin Väyläviras-
toksi ja Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  

9 a §. Alusliikennepalvelujen tarjoajan velvollisuus avustaa valvontaviranomaista. Lakiin eh-
dotetaan lisättäväksi uusi 9 a §, jossa alusliikennepalvelulaissa tarkoitetulle alusliikennepalve-
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lujen tarjoajalle asetettaisiin velvollisuus pyydettäessä avustaa valvontaviranomaista tämän 
lain mukaisessa tarkastustehtävässä antamalla sille tietoja ja muuta apua. Alusliikennepalvelu-
jen tarjoajan antama apu olisi esimerkiksi poikkeamaraporttien välittämistä Liikenne- ja vies-
tintävirastolle sekä tietojen välittämistä alusten suunnitelluista saapumisista, lähdöistä ja laitu-
ripaikoista. Alusliikennepalvelujen tarjoajalta pyydettävä apu voisi olla myös esimerkiksi Lii-
kenne- ja viestintäviraston määräämien korjausten jälkeinen radio- ja AIS-laitteiden testaus. 

13 §. Uhkasakko ja keskeyttämisuhka. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusviras-
to muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

18 §. Muutoksenhaku. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. 

20 §. Rikkomuksista ilmoittaminen ja ilmoituksentekijän henkilöllisyyden salassa pitäminen. 
Pykälän 5 momenttiin lisättäisiin viittaus 9 a §:ssä mainittuun alusliikennepalvelulaissa tarkoi-
tettuun alusliikennepalvelujen tarjoajaan. 

1.25 Laki autoverolle kannetun arvonlisäveron suuruisen veron palauttamisesta eräissä 
tapauksissa 822/2009  

4 §. Toimivaltaiset viranomaiset. Pykälän 3 momentissa Ajoneuvohallintokeskus muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

8 §. Veronkuittaus. Pykälän 1 momentissa Ajoneuvohallintokeskus muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. Momentissa muutettaisiin viittaus tullilain 69 §:ään. 

1.26 Laki biopolttoaineista ja bionesteistä 393/2013 

33 §. Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen toiselle viranomaiselle. Pykälän 1 momentin 
3 kohdassa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

1.27 Laki eläinten kuljetuksesta 1429/2006 

20 §. Pykälän 1, 2 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

1.28 Laki erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta 781/2013 

1 §. Soveltamisala. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liiken-
ne- ja viestintävirastoksi. 

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

2 §. Määritelmät. Pykälän 1 momentin 1 kohdassa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi, rajavartiolaitoksen kirjoitusasu muutettaisiin alkamaan isolla 
kirjaimella ja tullilaitos muutettaisiin Tulliksi. 

3 §. Toimivaltaisen viranomaisen yleiset tehtävät. Pykälän 2 ja 3 momentissa Liikenteen tur-
vallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi, rajavartiolaitoksen kirjoitusasu 
muutettaisiin alkamaan isolla kirjaimella ja tullilaitos muutettaisiin Tulliksi. 
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4 §. Liikenteen turvallisuusviraston erityistehtävät. Pykälän otsikossa, 1 momentin johdanto-
kappaleessa sekä 1 momentin 9 kohdassa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liiken-
ne- ja viestintävirastoksi. Pykälän 1 momentin 2 ja 3 kohdassa rajavartiolaitoksen kirjoitusasu 
muutettaisiin alkamaan isolla kirjaimella ja tullilaitos muutettaisiin Tulliksi. 

6 §. Poliisin erityistehtävät. Pykälän 1 momentin 2 kohdassa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

7 §. Tullilaitoksen erityistehtävä.  Pykälän otsikko muutettaisiin Tullin erityistehtäväksi ja py-
kälässä tullilaitos korvataan sanalla Tulli. 

7 e §. Satamanpitäjän velvollisuus huolehtia viestintäverkkoihin ja tietojärjestelmiin kohdistu-
vien riskien hallinnasta. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi ja 3 momentti kumottaisiin tarpeettomana, koska Liikenteen 
turvallisuusvirasto ja Viestintävirasto yhdistyisivät yhdeksi virastoksi. 

7 f §. Tietoturvallisuuteen liittyvistä häiriöistä ilmoittaminen. Pykälän 1–4 momentissa Lii-
kenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  

10 §. Turvatarkastuksen suorittaja. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muu-
tettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

13 §. Tietojen antaminen ennen aluksen satamaan saapumista. Pykälän 1 ja 2 momentissa 
Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

14 §. Satamanpitäjän ilmoitusvelvollisuus. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi, rajavartiolaitoksen kirjoitusasu muutettaisiin alkamaan 
isolla kirjaimella ja tullilaitos muutettaisiin Tulliksi. 

17 §. Tekninen valvonta. Pykälässä rajavaltiolaitos muutettaisiin alkamaan isolla kirjaimella. 

19 §. Puutteellisuuksien korjaaminen ja pakkokeinot. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen 
turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

20 a §. Turvatarkastuksen suorittajan ja toimivaltaisen viranomaisen yhteistyö.  Rajavartiolai-
toksen kirjoitusasu muutettaisiin alkamaan isolla kirjaimella ja tullilaitos muutettaisiin Tullik-
si. 

23 §. Turvatoimirikkomus. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

1.30 Laki eräiden ennakkoratkaisujen maksuperusteista 1209/2006 

1 §. Soveltamisala. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liiken-
ne- ja viestintävirastoksi. 

5 §. Kiinteiden maksujen vahvistaminen. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liiken-
ne- ja viestintävirastoksi. 

8 §. Maksua koskeva muutoksenhaku. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 
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1.31 Laki eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta 
1206/2004 

6 §. Tilapäinen toimintalupa. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- 
ja viestintävirastoksi. 

8 §. Terminaalin edustajan tehtävät. Pykälän 1 momentin 3 kohdassa Liikenteen turvallisuus-
virasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

10 §. Arviointilaitos ja sen tehtävät.  Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

12 §. Arviointilaitoksen nimeämisen peruuttaminen. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

14 §. Lastaamisen tai lastin purkamisen aikana aiheutuneiden vaurioiden korjaaminen. Pykä-
län 2 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintäviras-
toksi. 

15 §. Valvonta. Pykälän 1, 2 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. 

16 §. Tarkastusoikeus. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

17 §. Aluksen lastaamisessa tai purkamisessa havaittu puute tai epäkohta. Pykälän 1 ja 2 
momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

18 §. Uhkasakko ja keskeyttämisuhka. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusviras-
to muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

19 §. Kiinteän irtolastin lastaamisen tai purkamisen estäminen tai keskeyttäminen. Pykälässä 
Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

20 §. Tiedonsaanti toiselta viranomaiselta. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. Pykälään lisättäisiin Liikenne- ja viestintävirastolle oi-
keus saada tietoja myös alusliikennepalvelulaissa tarkoitetulta alusliikennepalvelujen tarjoajal-
ta.  

21 §. Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. Pykälän 1 momentin 1 kohdassa ra-
javartiolaitoksen kirjoitusasu muutettaisiin Rajavartiolaitokseksi, ja tulliviranomaisen kirjoi-
tusasu muutettaisiin Tulliksi. 

22 §.Arviointilaitoksen tietojen luovuttaminen.  Pykälän 1 momentin 2 kohdassa Liikenteen 
turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

23 §. Virka-apuviranomaiset. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

24 §. Kustannusten korvaaminen. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 
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25 §. Muutoksenhaku. Pykälän 4 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. 

1.32 Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 954/2012 

2 §. Soveltamisala. Pykälän 2 momentissa Liikennevirasto muutettaisiin Väylävirastoksi. 

1.33 Laki Finanssivalvonnasta 878/2008 

52 a §. Yhteistyö ja tietojenvaihto verkko- ja tietoturvadirektiivin mukaisten tehtävien hoitami-
sessa. Pykälässä Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

Laki hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta 
annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytän-
töönpanosta ja direktiivin soveltamisesta 185/2013  

6 §. Toimivaltaiset viranomaiset. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muu-
tettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

1.34 Laki henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankin-
tatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta (  /  ) 

2 §. Romutuspalkkion myöntämisen edellytykset. Pykälän 1 momentissa ja 3 momentin 1 koh-
dassa ajoneuvoliikennerekisteri muutettaisiin liikenneasioiden rekisteriksi. 

4 §. Muuntotuen myöntämisen edellytykset. Pykälän 2 momentin 1 kohdassa Liikenteen turval-
lisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

6 §. Avustuksen saaja. Pykälän 1 momentissa ajoneuvoliikennerekisteri muutettaisiin liiken-
neasioiden rekisteriksi. 

7 §. Romutuspalkkion maksaminen. Pykälän 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

8 §. Hankintatuen maksaminen sähkökäyttöisen auton ostajalle. Pykälän 3 momentissa Lii-
kenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

9 §. Hankintatuen maksaminen auton pitkäaikaisvuokraajalle. Pykälän 2 ja 3 momentissa Lii-
kenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

10 §. Muuntotuen maksaminen. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liiken-
ne- ja viestintävirastoksi. 

11 §. Valvonta ja takaisinperintä. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

12 §. Muutoksenhaku. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. 

1.35 Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa 761/2003 



   
  

 

 77  

 

 

 

19 §. Tietojen luovuttaminen muille viranomaisille. Pykälän 1 momentin 1 kohdassa Liiken-
teen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. Pykälän 1 momentin 18 
kohdassa Liikennevirasto muutettaisiin Väylävirastoksi.  

32 §. Määritelmät. Pykälän 1 momentin 5 kohdassa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

1.36 Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa 579/2005 

13 §. Turvallisuustietorekisterin käyttöoikeus. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuus-
virasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

28 §. Tietojen luovuttaminen muille viranomaisille. Pykälän 1 momentin 1 kohdassa Liiken-
teen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. Pykälän 1 momentin 4 
kohdassa Liikennevirasto muutettaisiin Väylävirastoksi ja muokattaisiin kohdan kirjoitusasua 
vastaamaan Väyläviraston tehtäviä. 

1.37 Laki huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista 1712/2015 

4 §. Liikenteen turvallisuusviraston oikeus myöntää poikkeuksia. Otsikossa ja pykälässä Lii-
kenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  

6 §. Tuotteita koskevat vaatimukset. Pykälän 7 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

7 §. Vaatimustenmukaisuuden arviointi. Pykälän 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

9 §. Tuotteiden mukana olevat asiakirjat ja asiakirjojen kieli. Pykälän 5 momentissa Liiken-
teen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

10 §. Valmistajan velvollisuus varmistaa tuotteen vaatimustenmukaisuus ja laatia tuotetta 
koskevat asiakirjat. Pykälän 4 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. 

12 §. Valmistajan velvollisuus testata tuotteita. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

14 §. Valmistajan velvollisuus ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin, ilmoittaa vaarasta ja tehdä 
yhteistyötä viranomaisen kanssa. Pykälän 2 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

15 §. Valtuutettu edustaja. Pykälän 2 momentin 2 ja 3 kohdissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

18 §. Maahantuojan velvollisuus testata tuotteita. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

19 §. Maahantuojan velvollisuus ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin, ilmoittaa vaarasta ja tehdä 
yhteistyötä viranomaisen kanssa. Pykälän 2 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  
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20 §. Maahantuojan velvollisuus säilyttää asiakirjoja. Liikenteen turvallisuusvirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

21 §. Jakelijan velvollisuudet asetettaessa tuote saataville markkinoilla. Pykälän 3 momentis-
sa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

22 §. Jakelijan velvollisuus varmistua korjaavista toimenpiteistä, ilmoittaa vaarasta ja tehdä 
yhteistyötä viranomaisen kanssa. Pykälän 2 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

24 §. Yksityisen maahantuojan velvollisuudet ennen tuotteen käyttöönottoa. Pykälän 3 mo-
mentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  

25 §. Tiedot tuotteita toimittaneista toiminnanharjoittajista. Pykälän 1 ja 3 momentissa Lii-
kenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

26 §. Kuluttajille annettavat tiedot. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

27 §. Ilmoitetun laitoksen nimeäminen. Pykälän 1 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvi-
rasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

30 §. Ilmoitetun laitoksen tehtävät. Pykälän 5 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muu-
tettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

31 §. Ilmoitetun laitoksen tytäryhtiö ja alihankkija. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

33 §. Ilmoitetun laitoksen velvollisuus antaa tietoja. Pykälän 1 momentin johdantokappaleessa 
sekä 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastok-
si.  

35 §. Ilmoitetun laitoksen valvonta ja nimeämisen peruuttaminen. Pykälän 1, 2, 3 ja 4 momen-
tissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

36 §. Markkinavalvontaviranomaiset. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

37 §. Tiedonsaantioikeus. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

38 §. Tarkastusoikeus. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintäviras-
toksi. 

39 §. Oikeus ottaa tuotteita tutkittavaksi ja testattavaksi. Pykälän 1 ja 3 momentissa Liiken-
teen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

40 §. Ulkopuolisen asiantuntijan käyttäminen. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuus-
virasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

41 §. Toimenpidemääräys puutteellisuuden korjaamiseksi. Pykälän 1, 2 ja 3 momentissa Lii-
kenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 
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42 §. Toimenpidemääräykset vaaran torjumiseksi tai vähentämiseksi. Pykälän 1 ja 2 momen-
tissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

43 §. Valmistuksen, maahantuonnin, asettamisen saataville markkinoilla, markkinoille saat-
tamisen ja käyttöönottamisen kielto. Pykälän 1, 2, 3, 4 ja 5 momentissa Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

44 §. Väliaikainen kielto. Pykälän 1, 2 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

45 §. Määräys tuotteen hävittämiseksi. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- 
ja viestintävirastoksi. 

46 §. Määräys tuotteen korjaamiseksi, vaihtamiseksi tai kaupan purkamiseksi. Pykälän 1 ja 3 
momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

47 §. Määräys tiedottamiseen. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muu-
tettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

48 §. Ilmoitukset Euroopan komissiolle ja jäsenvaltioille. Liikenteen turvallisuusvirasto muu-
tettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

49 §. Toimenpiteet muissa jäsenvaltioissa vaatimustenvastaisiksi todettujen tuotteiden osalta. 
Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

50 §. Uhkasakko. Pykälän 1, 2 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

51 §. Valvonnasta perittävät maksut. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

52 §. Valvontaviranomaisten oikeus saada tietoja toiselta viranomaiselta ja salassapidettävi-
en tietojen luovuttaminen. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. Pykälän 2 momentin 1 kohdassa rajavartiolaitoksen kirjoi-
tusasu muutettaisiin Rajavartiolaitokseksi. 

53 §. Yleinen ohjaus ja valvonta. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

55 §. Muutoksenhaku. Pykälän 1, 2, 4, 5 ja 6 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muu-
tettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

1.38 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 

2 §. Pykälän 2 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja vies-
tintävirastoksi. 
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3 §. Pykälän 1 ja 2 momentissa sekä 3 momentin johdantokappaleessa Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

4 §. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

5 §. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintä-
virastoksi. 

1.39 Laki julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta 10/2015 

4 luku. Erinäiset säännökset. 

23 §. Virka-apu. Pykälässä Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

1.40 Laki kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista 588/2004 

4 §. Turvallisuusviranomaiset ja niiden tehtävät. Pykälän 1 ja 3 momentissa Viestintävirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskukseksi. 

1.41 Laki katsastustoiminnan valvontamaksusta 960/2013 

4 §. Toimivaltainen viranomainen. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. 

6 §.  Maksun määrääminen. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi 

7 §. Maksun suorittaminen. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

9 §. Maksun kanto. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestin-
tävirastoksi. 

12 §. Oikaisuvaatimus. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

13 §. Muutoksenhaku hallinto-oikeuteen. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

15 §. Muutoksenhaku korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Pykälässä Liikenteen turvallisuusviras-
to muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

17 §. Tietojenantovelvollisuus.  Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liiken-
ne- ja viestintävirastoksi. 

1.42 Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä 535/1998 

2 §. Määritelmiä. Pykälän 1 momentin 3 kohdassa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

3 §. Kuljettajantutkintotoiminnan järjestämistä koskevat yleiset vaatimukset. Pykälän 1 ja 3 
momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 
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3 a §. Kuljettajantutkintotehtävän hoitaminen palvelutehtävänä. Pykälän 1 ja 3 momentissa 
Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

3 b §. Kuljettajantutkintotoimintaa koskeva sopimus. Pykälän 1 momentin 7 ja 8 kohdassa 
Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  

7 b §. Vaarallisten aineiden ADR-ajolupakokeen vastaanottajan ammattitaito. Liikenteen tur-
vallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

7 c §. Ajokokeiden vastaanottajan ammattitaito. Pykälän 7 momentissa Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

7 d §. Ajokokeen vastaanottajan peruskoulutus. Pykälän 2, 3 ja 4 momentissa Liikenteen tur-
vallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

7 e §. Kuljettajantutkintotoiminnan laadunvarmistus. Pykälän 2 ja 3 momentissa Liikenteen 
turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

7 f §. Jatkokoulutus. Pykälän 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. 

7 h §. Kelpoisuustodistus. Pykälän 1 ja 5 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

11 §. Valvonta. Pykälän 1, 2, 3 ja 4 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

12 §. Henkilörekisteritiedot. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestin-
tävirastoksi. 

14 §. Muutoksenhaku. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

15 §. Rangaistussäännökset. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

16 §. Maksu kuljettajantutkinnosta tai ajolupakokeesta. Liikenteen turvallisuusvirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

1.43 Laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla 1186/2009 

4 §. Maakunnallinen hankeohjelma. Pykälän 3 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. 

5 §. Valtioneuvoston päätös tuen jakautumisesta. Pykälässä Viestintävirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. 

6 §. Valtion tuen julkinen hakumenettely. Pykälän 1 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

7 §. Tukihakemus Viestintävirastolle. Pykälän otsikossa, 1 momentin johdantokappaleessa se-
kä 3 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 
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10 §. Viestintäviraston tukipäätös. Pykälän otsikossa ja 1 momentissa Viestintävirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

11 §. Tukikelpoiset kustannukset. Pykälän 3 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liiken-
ne- ja viestintävirastoksi. 

13 §. Tuen maksamisen erityiset edellytykset. Pykälän 1,2, 3 ja 4 momentissa Viestintävirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

13 a §. Viestintäviraston tekemän maksupäätöksen muuttaminen. Pykälän otsikossa Viestintä-
virasto muutettaisiin virastoksi.  Pykälässä Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestin-
tävirastoksi ja virastoksi. Tällä kirjauksella mahdollistettaisiin se, että oikeuden haltija ei me-
netä oikeuksiaan, vaikka viraston nimi muuttuisi vuoden 2019 alusta. 

14 §. Omistusoikeus ja velvollisuuksien siirtyminen. Pykälän 2 momentissa Viestintävirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

15 §. Tietojen luovutusvelvollisuus. Pykälän 1 ja 2 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

16 §. Tuoton palauttaminen eräissä tapauksissa. Pykälän 1 ja 4 momentissa Viestintävirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

17 §. Seurantarekisteri. Pykälän 1 momentin johdantokappaleessa Viestintävirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

1.44 Laki laivaväen luetteloinnista 1360/2006 

5 §. Merimiesluettelo. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi.  

6 §. Merimiesluetteloon tallennettavat tiedot. Pykälän 1, 2 ja 3 momentissa Liikenteen turval-
lisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

7 §. Laivanisännän ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liiken-
teen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

10 §. Muutoksenhaku ja toimivaltainen tuomioistuin. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turval-
lisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

11 §. Valvonta. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

1.45 Laki laivaväen lääkärintarkastuksista 1171/2010 

10 §. Laivaväen lääkärintodistuksen voimassaolo. Pykälän 3 momentissa Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

12 §. Tietojen antaminen henkilön terveydentilasta. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

13 §. Poikkeuslupa. Pykälän 1 momentin johdantokappaleessa sekä 2 ja 3 momentissa Liiken-
teen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 



   
  

 

 83  

 

 

 

14 §. Uuteen lääkärintarkastukseen määrääminen. Pykälän 1, 2 ja 3 momentissa Liikenteen 
turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  

16 §. Valvonta. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävi-
rastoksi. 

1.46 Laki laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella 395/2012 

3 §. Lain suhde muuhun lainsäädäntöön. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

8 §. Merityösertifikaattiin liittyvät tarkastukset ja lausunnot. Pykälän 1 ja 3 momentissa Lii-
kenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

19 §. Yhteistoiminta ja virka-apu. Pykälän 1, 2 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

1.47 Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta 1687/2009  

2 §. Määritelmät. Pykälän 1 momentin 15 ja 28 kohdassa Liikenteen turvallisuusvirasto muu-
tettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

4 §. Luvun soveltamisala.  Pykälän 3 momentin 1 kohdassa puolustusvoimien kirjoitusasu 
muutettaisiin Puolustusvoimiksi ja rajavartiolaitoksen kirjoitusasu muutettaisiin Rajavartiolai-
tokseksi. 

5 §. Turvallinen miehitys. Pykälän 4 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

6 §. Miehityksen vahvistaminen ja miehitystodistus. Pykälän 2–4 momentissa Liikenteen tur-
vallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

7 §. Miehitystodistusta annettaessa huomioon otettavat seikat. Pykälän 1 ja 2 momentissa Lii-
kenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

8 §. Ennakkolausunto miehityksestä. Pykälän 1, 3 ja 4 momentissa Liikenteen turvallisuusvi-
rasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

11 §. Miehityksen muuttaminen.  Pykälän 1–3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muu-
tettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

12 §. Miehitystodistuksesta poikkeaminen. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusviras-
to muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

13 §. Miehitystodistuksessa määrätystä pätevyydestä poikkeaminen. Pykälän 1 momentissa 
Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

14 §. Poikkeukset liikennealueista. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. 

23 §. Vahdinpitojärjestelyt ja vahdissa noudatettavat periaatteet. Pykälän 3 momentissa Lii-
kenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne ja viestintävirastoksi. 
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26 §. Matkustaja-aluksen turvallisuus- ja turvatoimitehtäviä hoitavan laivaväen kommuni-
kointitaidot, asusteet ja hätätilanneohjeiden antaminen. Pykälän 2 momentissa Liikenteen 
turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

27 §. Yhtiöiden valvonta. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

28 §. Todistuskirjojen antaminen ja peruuttaminen. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

30 §. Tarkastuksen suorittaminen. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. 

31 §. Poikkeukset. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. 

32 §. Valvonta. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi.  Lisäksi 2 momentissa tullilaitoksen kirjoitusasu muutettaisiin 
Tulliksi.  

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 3 momentti, jossa alusliikennepalvelulaissa (623/2005) 
tarkoitetulle alusliikennepalvelujen tarjoajalle asetettaisiin velvollisuus antaa tietoja tai muuta 
apua Liikenne- ja viestintävirastolle tämän lain mukaisessa tarkastustehtävässä. 

33 §. Kotimaanliikenteen liikennealueiden rajat. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

34 §. Kustannusten korvaaminen Liikenteen turvallisuusvirastolle. Pykälän otsikossa ja pykä-
lässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

40 §. Toimenpiteistä luopuminen. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muu-
tettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

41 §. Muutoksenhaku. Pykälän 1, 2 ja 4 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

1.48 Laki lentoasemaverkosta ja -maksusta 210/2011 

12 §. Siviili-ilmailua koskevien erimielisyyksien ratkaiseminen. Pykälän 1, 2, 3, 4 ja 5 momen-
tissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

13 §. Muutoksenhaku. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintäviras-
toksi. 

14 §. Tiedonsaantioikeus. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne ja viestintävi-
rastoksi. 

1.49 Laki lentoliikenteen päästökaupasta 34/2010 

2 §. Soveltamisala. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liiken-
ne- ja viestintävirastoksi. 
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4 §. Ilma-aluksen käyttäjän velvollisuudet. Pykälän 1 momentin 2, 4 ja 5 kohdassa Liikenteen 
turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

7 §. Maksutta jaettavien lentoliikenteen päästöoikeuksien haku. Pykälän 1 ja 3 momentissa 
Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  

8 §. Maksutta jaettavien lentoliikenteen päästöoikeuksien myöntäminen. Pykälän 1 momentis-
sa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

9 §. Lentoliikenteen päästöoikeuksien erityisvaranto. Pykälän 3 momentissa Liikenteen turval-
lisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

11 §. Päästöjen ja tonnikilometrien tarkkailu, raportointi ja todentaminen. Pykälän 1, 2, 4 ja 6 
momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

12 §. Todentaja. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- 
ja viestintävirastoksi. 

14 §. Hanketoiminta. Pykälän 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. 

16 §. Lentoliikenteen päästöoikeuksien vuosittainen määrääminen ja kirjaaminen. Pykälän 1 
ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

18 §. Lentoliikenteen päästöoikeuksien kirjaaminen ilma-aluksen käyttäjän vaihtuessa. Liiken-
teen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

21 §. Tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvi-
rasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

22 §. Hallintopakko. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. 

23 §. Lentoliikenteen päästökaupparikkomus. Pykälän 1 momentin 1 kohdassa Liikenteen tur-
vallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

24 §. Lentoliikenteen päästöoikeuden ylitysmaksu. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen tur-
vallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

25 §. Toimintakielto. Pykälän 1 momentin johdantokappaleessa ja 2 momentissa Liikenteen 
turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

26 §. Viranomaisten maksulliset suoritteet. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

27 §. Muutoksenhaku. Pykälän 2, 4 ja 5 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

1.50 Laki lentoliikenteen valvontamaksusta 1249/2005 

3 §. Toimivaltainen viranomainen. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 
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5 §. Maksuvelvollisen ilmoittamisvelvollisuus. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

6 §. Maksun määrääminen. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintä-
virastoksi. 

7 §. Maksun suorittaminen. Pykälän 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

11 §. Maksupaikat. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastok-
si. 

14 §. Oikaisuvaatimus. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintäviras-
toksi. 

15 §. Muutoksenhaku hallinto-oikeuteen. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

17 §. Muutoksenhaku korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Pykälän 2 momentissa Liikenteen tur-
vallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

20 §. Tietojenantovelvollisuus. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja vies-
tintävirastoksi. 

1.51 Laki liikenneturvallisuusmaksusta 471/2016 

2 §. Toimivaltainen viranomainen. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. 

5 §. Liikenteen turvallisuusvirastolle toimitettavat tiedot. Pykälän otsikossa sekä 1 ja 2 mo-
mentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

6 §. Maksun määrääminen. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

7 §. Maksun suorittaminen. Pykälän 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

8 §. Maksupaikat. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liiken-
ne- ja viestintävirastoksi. 

13 §. Tietojen antaminen ennen aluksen satamaan saapumista. Pykälässä Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

14 §. Oikaisu maksunsaajan hyväksi. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

15 §. Muutoksenhaku hallinto-oikeuteen. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

16 §. Muutoksenhaku korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Pykälässä Liikenteen turvallisuusviras-
to muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 
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1.52 Laki Liikenneturvasta 278/2003 

5 §. Liikenneturvan toimielimet. Pykälän 3 ja 4 momentissa Liikennevirasto muutettaisiin 
Väylävirastoksi.  

1.53 Laki liikenteen palveluista (320/2017)  

I OSA: Yleistä  

1 luku: Yleiset säännökset  

2 §. Määritelmät. Pykälään lisättäisiin liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun määritelmä. Se 
koskisi kaikkia liikennemuotoja, vaikka ainoastaan palveluntarjoajan tiedonhallintaa koskevat 
horisontaaliset säädökset sijoitettaisiin liikenteen palveluista annetun lain uuteen II A osaan. 
Tiedonhallintaa koskevat säännökset olisivat luvussa 2. Luvussa yksi annettaisiin tieliikenteen 
ohjaus- ja hallintapalvelua koskevat säännökset. Lennonvarmistusta koskevat säännökset pe-
rustuvat pääosin EU-lainsäädäntöön, ja ne löytyvät yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteut-
tamisen puitteista annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EY) N:o 
549/2004. Merenliikenteessä säännökset löytyvät alusliikennepalvelulaista (623/2005) ja rau-
tatieliikenteessä rautatielaista (304/2011).  

II OSA: Liikennemarkkinat 

1 luku: Luvanvarainen toiminta tieliikenteessä  

2 §. Taksiliikenne. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liiken-
ne- ja viestintävirastoksi.  

3 §. Henkilö- ja tavaraliikenneluvan myöntäminen. Pykälän 1 ja 2 momentin johtolauseissa 
Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

4 §. Taksiliikenneluvan myöntäminen. Pykälän 1 ja 2 momentin johtolauseissa Liikenteen tur-
vallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

9 §. Luvan muuttaminen ja uusiminen. Pykälän 1 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvi-
rasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

10 §. Kuolinpesän oikeus jatkaa liikennettä. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

13 §. Välityspalvelun tarjoajan selvitys- ja ilmoitusvelvollisuus. Pykälän 2 momentissa Liiken-
teen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

14 §. Rekisteröitymisvelvollisuus. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. 

2 luku: Kansainvälinen tiekuljetus 

2 §. Suomessa tarvittavan kuljetusluvan myöntäminen. Pykälän 1 ja 3 momentissa Liikenteen 
turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 
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3 §. Ulkomaille tarvittavan kuljetusluvan myöntäminen. Pykälän 1 momentissa Liikenteen 
turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

3 luku: Kuljettajaa koskevat vaatimukset tieliikenteessä 

1 §. Taksinkuljettajaa koskevat vaatimukset. Pykälän 2, 3 ja 4 momentissa Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

2 §. Taksinkuljettajan ajoluvan voimassaolo ja uusiminen. Pykälän 2 momentissa Liikenteen 
turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

9 §. Jatkokoulutus. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liiken-
ne- ja viestintävirastoksi. 

10 §. Koulutuskeskukset ja kokeen vastaanottajat. Pykälän 1 momentin 2 kohdassa Liikenteen 
turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

13 §. Ammattipätevyyden osoittaminen. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvi-
rasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  

4 luku: Tieliikenteen sosiaalilainsäädäntö ja yrittäjäkuljettajan työaika 

3 §. Ajopiirturikorttien myöntäminen. Pykälän 1, 3 ja 4 momentissa Liikenteen turvallisuusvi-
rasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

5 luku: Rautatieliikenteen markkinat 

1 §. Rautatieliikenteen harjoittamisen edellytykset. Pykälän 1 momentin 1 kohdassa Liiken-
teen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

2 §. Toimiluvan myöntämisen edellytykset. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

3 §. Hyvämaineisuus, ammatillinen pätevyys ja vakavaraisuus. Pykälän 4 ja 5 momentissa 
Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

4 §. Toimiluvan myöntäminen. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liiken-
ne- ja viestintävirastoksi. 

5 §. Toimiluvan voimassaolo ja muuttaminen. Pykälän 2–5 momentissa Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

6 luku: Kaupunkiraideliikenteen harjoittaminen 

1 §. Kaupunkiraideliikenne. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- 
ja viestintävirastoksi. 

4 §. Liikenteenharjoittajan velvollisuus ilmoittaa toiminnastaan. Pykälän 2 ja 3 momentissa 
Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

5 §. Liikenteenharjoittajan vastuu. Pykälän 1 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 
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6 §. Turvallisuusjohtamisjärjestelmä. Pykälän 5 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

7 §. Kaupunkiraideliikenteen kuljettajien kelpoisuusvaatimukset ja lääkärintarkastukset. Py-
kälän 5  momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintäviras-
toksi. 

7 luku: Rautatieliikenteen pätevyydet 

4 §. Luvan myöntäminen. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi.  

5 §. Luvan voimassaolo ja uusiminen. Pykälän 2 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusviras-
to muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

6 §. Terveydentilaa koskevat vaatimukset. Pykälän 3 momentissa Liikenteen turvallisuusviras-
to muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

8 §. Lääkärintarkastukset. Pykälän 5 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

9 §. Psykologinen soveltuvuus. Pykälän 5 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

11 §. Lisätodistuksen myöntäminen. Pykälän 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

13 §. Lisätodistuksen peruuttaminen ja sen laajuuden rajoittaminen. Pykälän 3 ja 4 momentis-
sa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

19 §. Rekisterinpitäjän konkurssi. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muu-
tettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

21 §. Palvelussuhdetta koskevat ilmoitukset. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

8 luku: Rautatieliikenteen kuljettajakoulutus 

1 §. Koulutusvaatimukset. Pykälän 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

2 §. Näytöt. Pykälän 2, 3 ja 5 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liiken-
ne- ja viestintävirastoksi. 

3 §. Oppilaitoksen hyväksyminen. Pykälän 1, 3 ja 4 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

4 §. Oppilaitoksen velvollisuudet. Pykälän 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muu-
tettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

6 §. Näytön vastaanottajan hyväksyminen. Pykälän 1 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuus-
virasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 
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9 luku: Merenkulku Suomen vesialueella 

2 §. Meriliikenteen kabotaasin poikkeukset. Pykälän 1, 2 ja 4 momentissa Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

10 luku: Laivaväen pätevyydet 

2 §. Määritelmät. Pykälän 10 ja 21 kohdassa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. 

12 §. Pätevyyskirjan ja lisäpätevyystodistuksen myöntäminen. Pykälän 1 ja 5 momentissa Lii-
kenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. Pykälän 1 momentis-
sa Viestintävirasto muutettaisiin liikenne- ja viestintävirastoksi. 

13 §. Erityiskoulutus. Pykälän 4 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. 

14 §. Pätevyyskirjojen ja lisäpätevyystodistusten voimassaolo ja uusiminen. Pykälän 3 mo-
mentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

15 §. Muun valtion toimivaltaisen viranomaisen antaman STCW-yleissopimuksen mukaisen 
pätevyyskirjan tai lisäpätevyystodistuksen tunnustaminen. Pykälän 1, 3 ja 6 momentissa sekä 
3 momentin 4 kohdassa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävi-
rastoksi. 

16 §. Työskentely aluksella kelpoisuustodistuksen hakuaikana. Pykälässä Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

17 §. Muun kuin STCW-yleissopimuksen mukaisen pätevyyskirjan tunnustaminen. Pykälässä 
Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

11 luku: Merenkulun koulutuksen järjestäjän ja koulutuksen hyväksyminen  

1 §. Merenkulun koulutuksen järjestäjän hyväksyminen. Pykälän 1–3 ja 5 momentissa Liiken-
teen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

3 §. Merenkulun koulutuksen hyväksyminen. Pykälän 1, 3 ja 4 momentissa Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  

4 §. Arviointi. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävi-
rastoksi. 

5 §. Koulutuksen järjestäjän ilmoitusvelvollisuus. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

12 luku: Luvanvarainen lentotoiminta 

2 §. Lentoliikenne. Pykälän 2 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi.  
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3 §. Lentoliikenne Euroopan talousalueen sisäisillä reiteillä, joiden lähtö- tai päätepiste on 
Suomessa. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintäviras-
toksi. 

4 §. Säännöllinen lentoliikenne Suomen ja kolmannen maan välillä. Pykälän 2 ja 3 momentis-
sa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

5 §. Rajoitettujen liikenneoikeuksien jakaminen. Pykälän 2 ja 3 momentissa Liikenteen turval-
lisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

6 §. Ei-säännöllinen lentoliikenne Suomen ja kolmannen maan välillä. Pykälässä Liikenteen 
turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

7 §. Lentoliikenne Suomen alueen yli. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

8 §. Lentotyölupa. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestin-
tävirastoksi. 

9 §. Kauko-ohjatun lentotoiminnan lupa. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

11 §. Lentoliikenteen julkinen palveluvelvoite. Lentoliikenteen julkisen palvelun velvoitteesta 
säädetään EU:n lentoliikenneasetuksen 1008/2008 16 artiklassa. Asetusta täydentävä kansalli-
nen säännös velvoitteen asettamisesta on toistaiseksi sisältynyt ilmailulain 65 §:ään. Koska 
kyseessä on liikenteen markkinoillepääsyä käsittelevä säännös, se esitetään tässä yhteydessä 
siirrettäväksi ilmailulaista lakiin liikenteen palveluista. Maakuntauudistuksen linjausten mu-
kaisesti esitetään, että päätökset julkisen palveluvelvoitteen asettamisesta siirrettäisiin Liiken-
nevirastolta ja virastouudistuksen voimaantulon jälkeen Liikenne- ja viestintävirastolta maa-
kunnalle. Maakunta vastaisi myös tarjouskilpailun järjestämisestä sellaiselle reitille, jolle jul-
kinen palveluvelvoite on asetettu ja jolle tarjouskilpailun perusteella valittaisiin lentoyhtiö har-
joittamaan liikennettä yksinoikeudella. Maakunnan olisi kuitenkin kuultava ja pyydettävä lau-
sunto Liikenne- ja viestintävirastolta ennen julkisen palveluvelvoitteen asettamista. Liikenne- 
ja viestintäviraston tehtävänä on seurata liikkumispalveluiden kysyntää ja tarjontaa ja sovittaa 
yhteen liikkumispalveluiden kehittämistä. Liikenne- ja viestintävirastolle kuuluu lentoliiken-
teen harjoittajien arviointiin liittyviä tehtäviä. 

Lentoliikenteen ostot rahoitettaisiin jatkossa Liikenne- ja viestintäviraston momentilla olevas-
ta määrärahasta. Virasto tekee määrärahan kohdentamisesta sopimuksen julkisen palveluvel-
voitteen asettaneen maakunnan kanssa. Ennen maakuntalain voimaantuloa koskeviin sopimus-
järjestelyihin sovelletaan siirtymäjärjestelyitä (liikenteen palveluista annetun lain muuttamista 
koskevan lakiehdotuksen siirtymäsäännöksen 15 momentti), joiden mukaan olemassa olevat 
sopimukset siirtyvät maakuntien vastuulle, elleivät ne irtisano sopimuksia päättymään. 

13 luku: Lentomiehistön pätevyydet ja koulutus 

2 §. Ilmailun henkilölupien myöntäminen. Pykälän 1, 4 ja 5 momentissa Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  

3 §. Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen myöntämisen edellytykset. Pykälän 1 momentissa 
Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 
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4 §. Ulkomainen lupa. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

6 §. Lentomiehistön koulutus. Pykälän 1–3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

II A OSA. LIIKENTEEN OHJAUS JA HALLINTA  

1 luku. Tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalvelut 

1 §. Tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalveluiden järjestäminen. Ehdotetussa pykälässä säädet-
täisiin tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalveluiden järjestämisestä. Valtion maantieverkon halti-
jana toimii Väylävirasto, kuten Väylävirastosta annettavassa lakiehdotuksessa esitetään. 
Maantielain (503/2005) 9 §:n mukaan liikenteen hallinta on osa tienpitoa. Ehdotettu säännös 
vastaa rautatielain (304/2011) 36 §:n 1 momenttia. Vastuu liikenteen ohjaus- ja hallintapalve-
luiden järjestämisestä on siis virastolla, mutta se voi antaa tehtävän käytännön suorittamisen 
yksityisen tai julkisen palveluntarjoajan tehtäväksi. Palveluiden laatu ja tasapuolisuus voidaan 
varmistaa osapuolten välisellä sopimuksella.  

Tapa järjestää liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelut on rautatieliikenteessä ja tieliikenteessä 
suhteellisen kevyt. Ilmaliikenteessä liikenteen ohjaus- ja hallintapalveluiden tarjoajat nimeää 
valtioneuvosto, ja aluspalvelun osalta päätöksentekijänä toimisi alusliikennepalvelulakiin 
(623/2005) sisällytettävän ehdotuksen mukaan liikenne- ja viestintävirasto. Kaiken kaikkiaan 
liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tarjoaminen edellyttää siis vähintään Väyläviraston 
kanssa tehtävää sopimusta. 

Ehdotetun 2 momentin mukaan Väyläviraston tehtävänä olisi järjestää perustason liikenteen 
ohjaus- ja hallintapalvelun tarjoaminen valtion maantieverkolla. Estettä ei kuitenkaan ole sille, 
että myös yksityisteiden ja katujen ylläpitäjät hankkivat liikenteen ohjaus- ja hallintapalveluita 
samoilta palveluntarjoajilta. Ne voivat niin halutessaan hankkia myös muita kuin perustason 
palveluita. Momentissa säädettäisiin lisäksi, että Väylävirasto voisi yhteistyössä kuntia ja yk-
sityisteitä edustavien toimijoiden kanssa yhteensovittaa maanteillä, kaduilla ja yksityistiellä 
tarjottavia tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalveluita. Tällaisella yhteistyöllä voitaisiin edistää 
yhtenäisten ratkaisujen käyttöä liikenteenohjauksessa eri teillä ja sitä kautta tieliikenteen ohja-
uksen selkeyttä sekä liikenneturvallisuutta.  

2 §. Tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalveluun liittyvät tehtävät. Pykälässä säädettäisiin siitä, 
mitä tehtäviä perustason liikenteen ohjaus- ja hallintapalveluun kuuluu tieliikenteessä. Kyse 
on liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden kannalta olennaisista tehtävistä. Näiden pe-
rustason tehtävien lisäksi palveluntarjoaja voi tarjota erilaisia lisäpalveluita, kuten tulevaisuu-
dessa esimerkiksi etäohjausta. Näitä palveluita voivat ostaa tien- ja kadunpitäjät, mutta myös 
yksittäisten liikennevälineiden omistajat, haltijat tai käyttäjät. Näistä lisäarvopalveluista ei ole 
tarpeen säätää laissa. 

Ehdotetussa pykälässä tarkoitetut tehtävät ovat julkisen hallintotehtävän hoitamista, joka siir-
retään liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tarjoajalle perustuslain 124 §:n mukaisesti. Ehdo-
tetussa 1 momentissa tarkoitetussa tiedotustoiminnassa on kyse palveluista, joista monia tällä 
hetkellä viranomaiset tarjoavat. Esimerkiksi Lain Liikennevirastosta (862/2009) 2 pykälän 1 
momentin 6 kohdan mukaan viraston tehtäviin kuuluu huolehtia liikenteen hallinnasta ja sen 
kehittämisestä valtion liikenneväylillä ja meriliikenteessä myös valtion väylien ulkopuolella 
siten kuin siitä erikseen säädetään. Momentin 12 kohdan mukaan viraston tehtävänä on varau-
tua toimialallaan huolehtimaan liikennejärjestelmän toimivuudesta poikkeusoloissa ja normaa-
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liolojen häiriötilanteissa. Sääpalveluiden tuottamisesta säädetään puolestaan Ilmatieteen lai-
toksen tehtäväksi lain Ilmatieteen laitoksesta (585/1967) 1 pykälän 1 momentin 1 kohdan mu-
kaan. Pykälän 1 momentissa mainitut palvelut ovat kuitenkin myös sellaisia, joita tarjotaan 
myös yksityisinä palveluina. Ehdotettu sääntely ei vaikuta niiden toimintaan. 

Ehdotuksen tavoitteena on kuitenkin, että palveluita kehitettäisiin jatkossa yhä laadukkaam-
miksi niin, että ne ovat muun muassa kattavampia ja reaaliaikaisempia. Jatkossa näiden palve-
luiden tarjoaminen tulee pääosin tapahtumaan avoimena datana 2 luvussa säädetyllä tavalla. 
Toistaiseksi kuitenkin tiedotustoimintaa voidaan hoitaa esimerkiksi liikennetiedottein, joita 
luetaan esimerkiksi radiossa. 

Tieto, jota palveluntarjoaja antaa eri tahoille, voi vaihdella. Esimerkiksi olosuhdetieto, jota 
annetaan teiden kunnossapitäjille voi olla huomattavasti tarkempaa kuin yleisölle annettava 
tieto. Kaikkea tietoa ei edes voida antaa julkisuuteen. Esimerkkinä voivat olla tiedot, jotka liit-
tyvät tienpitoa ja liikennettä palvelevien laitteiden kuntoon ja käytettävyyteen. Tietojen luo-
vuttamisesta eri tarkoituksiin säädetään jäljempänä 2 luvussa. 

Tilannekuva sisältää staattisen ympäristön ja muuttuvat osiot digitaalisessa muodossa. Staatti-
nen ympäristö sisältää peruselementteinä esimerkiksi laadukasta (3D) –karttakuvaa. Tavoit-
teena on, että palveluntarjoajan tulee kehittää tilannekuvaa niin, että sen avulla voidaan muun 
muassa palvella automatisoituvaa liikennettä. Automaattisissa ajoneuvoissa on huomattava 
määrä erilaisia sensoreita, joiden avulla auto pystyy tekemään tarvittavia ohjaustoimia. Auto-
maation ohella kuitenkin kehittyvät jatkuvasti teknologiat ja menetelmät, joiden avulla liiken-
nevälineet pystyvät kommunikoimaan toistensa ja liikenneinfrastruktuurin kanssa. Ajantasai-
nen ja laadukas tilannekuva varmistaa automaattiliikenteen turvallisuutta. Tilannekuvan säilyt-
tämisestä säädetään jäljempänä 5 §:ssä. 

Ilmoitus- ja tiedotuspalvelu perustuu tienkäyttäjien vapaaehtoisiin ilmoituksiin erilaisista häi-
riötilanteista. Myös tällaiset ilmoitusmenettelyt ovat parhaillaan kehittymässä. Esimerkiksi 
Lapissa kehitetään ns. Porokello –palvelua, jonka avulla tienkäyttäjät voivat jakaa tietoa vaa-
ratilanteita aiheuttavista poroista teillä ja niiden läheisyydessä. Ilmoittaminen tapahtuu usein 
mobiililaitteiden välityksellä.  

Liikenteen sujuvuus- ja vilkkaustiedot ovat määrällisiä tietoja esimerkiksi keskimääräisistä 
kahden pisteen välillä olevista matka-ajoista tai liikennemääristä. Niistä ei luonnollisestikaan 
käy ilmi esimerkiksi liikennevälineiden tunnistetietoja. 

Sää- ja olosuhdetiedoilla voidaan tarkoittaa esimerkiksi eri tieosuuksilla vallitsevaa liukkautta 
tai lumisadetta, joka vaikeuttaa liikennettä. Jatkossa myös nämä palvelut muuttunevat yhä tar-
kemmiksi ja yksityiskohtaisemmiksi, jolloin myös varoitukset voidaan kohdistaa hyvinkin 
tarkoille tieosuuksille. 

Pykälän 2 momentissa ehdotettavat liikenteen järjestelyä koskevat säännökset olisivat uusia. 
Jo nykyisin voidaan esimerkiksi sulkea tunneli väliaikaisesti käytöstä, mutta kaikilta osin vas-
taavia tehtäviä ei ole nykytilassa olemassa. Säännösten avulla pyritään valmistautumaan tilan-
teeseen, jossa liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun merkitys kasvaa siirryttäessä kohti auto-
maattiliikennettä. On huomattava, että säännökset eivät tarkoita etäohjausta. Sitä liikenteen 
ohjaus- ja hallintapalvelun tarjoaja voi tarjota lisäarvopalveluna palvelua tarvitsevan pyynnös-
tä. Kysymys on sen sijaan tilapäisistä toimista, jotka ovat tarpeellisia liikenteen turvallisuuden 
ja sujuvuuden varmistamiseksi. Toimenpiteet tehdään viranomaisen antaman raamituksen 
mukaisesti. Tällaiset toimet tapahtuvat jo nykyään pitkälti automaattisesti, mutta jatkossa au-
tomaation määrä kasvaa edelleen. 
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Ehdotettu 3 momentti kuvastaa sitä, että palveluntarjoajalla ei ole harkintavaltaa liikenteen jär-
jestelyä tehdessään, vaan toimet tapahtuvat viranomaisen etukäteen antamien määräysten mu-
kaisesti. Myös jälkikäteinen toimenpiteen määräystenmukaisuuden erityinen tarkastelu on 
mahdollista. Tilapäiselle toimenpiteelle on 2 momentissa asetettu vuorokauden raja, sen ylit-
tyessä päätöksen toimenpiteen jatkamisesta tekee Liikenne- ja viestintävirasto. 

5 §. Tietoturva. Tietoturvan merkitys korostuu, kun liikennevälineet ja liikenneinfrastruktuuri 
ovat kasvavasti riippuvaisia viestintäverkojen ja tietojärjestelmien luotettavasta toiminnasta. 
Myös liikenteen ohjaus ja hallinta tapahtuu jatkossa viestintäverkkojen ja tietojärjestelmien 
välityksellä. Liikenteen ohjauksella on merkittävä rooli koko liikennejärjestelmän toiminnan 
ja turvallisuuden takia. Tämän johdosta liikenteen ohjausta on pidettävä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivissä (EU) 2016/1148 toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja 
tietojärjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi koko unionissa (verkko- ja tietoturvadirek-
tiivi) tarkoitettuna yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeisenä palveluna.. 

Verkko- ja tietoturvadirektiivin kansallisen täytäntöönpanon yhteydessä sisällöltään vastaava 
säännös ehdotetaan sisällytettäväksi muiden liikennemuotojen osalta lennonvarmistuspalvelun 
tarjoajaa koskien ilmailulakiin, valtion rataverkon haltijaa ja liikenteenohjauspalvelun tarjo-
ajaa koskien rautatielakiin sekä alusliikennepalvelun tarjoajaa koskien alusliikennepalvelula-
kiin. Tieliikenteen osalta säännös ehdotetaan annettavaksi tässä yhteydessä. 

Pykälän 1 momentin mukaisilla viestintäverkoilla tarkoitettaisiin tietoyhteiskuntakaaren 3 §:n 
39 kohdassa tarkoitettuja viestintäverkkoja. 1 momentin mukaiset tietojärjestelmät voivat 
koostua esimerkiksi tietoyhteiskuntakaaren 3 §:n 25 kohdassa tarkoitetuista telepäätelaitteista 
taikka tiedoista, joita näissä järjestelmissä säilytetään, käsitellään, haetaan tai siirretään. Pykä-
lässä tarkoitettuja viestintäverkkoja ja tietojärjestelmiä olisivat ensisijaisesti yksityiset viestin-
täverkot ja tietojärjestelmät, joita hallinnoi palveluntarjoajan oma tietotekninen henkilöstö tai 
joiden tietoturvahallinto on ulkoistettu. 1 momentin mukainen riskienhallintavelvoite koskisi 
vain viestintäverkkoja ja tietojärjestelmiä, jotka olisivat liikenneturvallisuuden kannalta mer-
kittäviä. Liikenneturvallisuuden kannalta merkittävinä olisi ainakin pidettävä järjestelmiä, jot-
ka ovat palvelun tarjonnan jatkuvuuden kannalta keskeisiä tai joihin kohdistuvat häiriöt voisi-
vat aiheuttaa riskin tieliikenteen turvallisuudelle. 

Riskienhallinnalla tarkoitettaisiin asianmukaisia organisatorisia ja teknisiä toimenpiteitä, joilla 
varmistettaisiin viestintäverkkojen ja tietojärjestelmien kyky suojautua tietyllä varmuudella 
toimilta, jotka vaarantavat tallennettujen tai siirrettyjen tai käsiteltyjen tietojen taikka muiden 
kyseisissä järjestelmissä tarjottujen tai niiden välityksellä saatavilla olevien palvelujen saata-
vuuden, aitouden, eheyden tai luottamuksellisuuden. Riskienhallinnan tulisi sisältää asianmu-
kaiset toimenpiteet, joilla ehkäistään ja minimoidaan palvelujen tarjoamisessa käytettyjen jär-
jestelmien tietoturvallisuuteen liittyvien häiriöiden vaikutus palvelujen jatkuvuuteen. Riskien-
hallintaan kuuluvia toimenpiteitä voisivat olla esimerkiksi turvallisuussuunnitelmien laatimi-
nen, testaaminen käytännössä tai auditoiminen, tiedon suojaus- ja salaustuotteiden käyttö sekä 
tiettyjen tunnettujen tietoturvallisuusstandardien, kuten ISO/IEC 27001:2013 -standardin, 
noudattaminen. Riskillä tarkoitettaisiin mitä tahansa kohtuullisesti tunnistettavissa olevaa ti-
lannetta tai tapahtumaa, joka saattaa vaikuttaa haitallisesti viestintäverkkojen ja tietojärjestel-
mien turvallisuuteen. Riskienhallinnan tulisi olla todennettavassa muodossa. Dokumentoinnin 
tavoite on edistää riskien johdonmukaista hallintaa ja toimijan tietoisia ratkaisuja siitä, miten 
riskien hallitsemiseen tarvittavat toimet mitoitetaan.  Dokumentointi mahdollistaisi myös sen, 
että viranomainen voi tarvittaessa jälkikäteen arvioida pykälän velvoitteiden noudattamista. 
Dokumentointi voisi tarkoittaa esimerkiksi kirjallisessa muodossa laadittavien riskiarvioiden, 
turvallisuusohjeiden tai toimintasuunnitelmien laadintaa taikka todistuksia turvallisuustarkas-
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tusten suorittamisesta. Dokumentointi voitaisiin ottaa osaksi muita turvallisuusriskienhallintaa 
tai varautumista koskevia suunnitelmia 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin velvoitteesta ilmoittaa tietoturvallisuuteen liittyvästä mer-
kittävästä häiriöstä Liikenteen turvallisuusvirastolle. Tietoturvallisuuteen liittyvällä häiriöllä 
tarkoitettaisiin mitä tahansa tapahtumaa, joka tosiasiassa vaikuttaa haitallisesti kyseessä olevi-
en järjestelmien turvallisuuteen. Määritelmä vastaisi verkko- ja tietoturvadirektiivin mukaista 
poikkeaman määritelmää. Merkittävänä olisi pidettävä häiriötä, joka voisi aiheuttaa liikenne-
turvallisuudelle riskin.  Poikkeaman merkittävyyden määrittämiseksi olisi otettava huomioon 
erityisesti niiden käyttäjien lukumäärä, joihin häiriö vaikuttaa, poikkeaman häiriön kesto sekä 
maantieteellinen levinneisyys. Järjestelmillä tarkoitettaisiin 1 momentissa tarkoitettuja viestin-
täverkkoja ja tietojärjestelmiä. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin Liikenne- ja viestintäviraston oikeudesta velvoittaa palve-
lun tarjoaja tiedottamaan tapahtumasta tai kuultuaan ilmoitusvelvollista tiedottaa asiasta itse. 
Liikenne- ja viestintäviraston on ennen tiedottamista varattava palvelun tarjoajalle tilaisuus 
tulla kuulluksi. Liikenne- ja viestintäviraston tulisi ensisijaisesti pyrkiä antamaan palvelun tar-
joajalle mahdollisuus itse tiedottaa asiasta. 

Pykälän 4 momentissa ehdotettaisiin velvoitetta Liikenne- ja viestintävirastolle arvioida kos-
keeko 2 momentissa tarkoitettu häiriö muita Euroopan unionin jäsenvaltiota ja ilmoittaa tarvit-
taessa muille asiaan liittyville jäsenvaltioille. Tarkoituksena olisi varmistaa, että silloin kun 
häiriöllä on rajat ylittäviä vaikutuksia Euroopan unionissa ja Liikenne- ja viestintävirasto kat-
soo, että häiriöstä olisi tarpeen kertoa toiselle jäsenvaltiolle, jäsenvaltiot, joita häiriö koskee, 
saisivat häiriöstä tiedon.  

Ehdotettu 5 momentti liittyy 2 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun tilannekuvaan. Esi-
merkiksi alusliikennepalvelun osalta vastaava tallenteiden säilytysaika on 30 vrk. Tieliiken-
teessä tapahtumia on todella paljon, joten 14 vuorokautta pidempi säilytysaikavelvoite olisi 
turhan raskas.  

6 §. Poikkeamailmoitukset. Tässä laissa tarpeet lähtevät liikenneturvallisuudesta ja liikenteen 
sujuvuudesta. Silti kyse on toiminnosta, joka tukee monelta osin viranomaisten toimintaa, ja 
jota vastaavasti viranomaisten toiminta voi tukea. Tämä pykälä koskee yksittäisiä tilanteita. 
Pykälässä on mainittu liikenneturvallisuus, mutta sitä koskevaa tiedonvaihtoa säännellään 
pääasiassa seuraavassa 2 luvussa. Tässä pykälässä tarkoituksena on kiinnittää huomiota siihen, 
että sen tietoon tullut seikka voi olla olennainen välittää toiselle toimijalle vaaran tai vahingon 
estämiseksi tai minimoimiseksi. 

2 luku. Liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tarjoajan tiedonhallinta 

Tähän lukuun sisältyvä tietosääntely koskee kaikkia liikennemuotoja. Se on uutta sääntelyä, 
jolla ei ole varsinaista vastinetta voimassa olevissa sektorilaeissa. Kyseisissä laeissa tällä het-
kellä oleva sääntely on varsin pistemäistä.  

Ehdotettu sääntely pyrkii mahdollistamaan tulevan kehityksen, jossa liikenteen ohjaus- ja hal-
lintapalvelun tarjoaja on merkittävä liikenteeseen liittyvän tiedon solmupiste. Ohjaus- ja hal-
lintapalvelun tarjoaja hoitaa lakisääteisiä tehtäviä, joilla pyritään varmistamaan liikenneturval-
lisuus ja liikenteen hyvä sujuminen. Se tarvitsee tehtävänsä tehokkaaksi hoitamiseksi merkit-
tävän määrän tietoa eri toimijoilta. Vastapainoksi sen on myös annettava ulospäin merkittäväl-
lä tavalla liikennejärjestelmää kokonaisuudessaan hyödyttävää tietoa. Edelleen sääntelyssä py-
ritään luomaan eri toimijoille tasapuoliset toiminnan mahdollisuudet, sekä mahdollistamaan 
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uusien liiketoimintamallien ja uusien  palveluiden syntyminen, samalla kun salassa pidettävän 
tiedon sekä henkilötietojen suoja varmistetaan. 

3 §. Tietojen luovuttaminen avoimena datana. Ehdotetussa 1 momentissa kyse on reaaliaikai-
sesta tiedosta, joka annetaan koneluettavassa muodossa avoimen rajapinnan kautta. Tämä on 
tietoa, joka hyödyttää merkittävällä tavalla koko liikennejärjestelmää. Pääosa tästä tiedosta 
julkaistaan jo nykyään avoimena datana Liikenneviraston toimesta. Esimerkiksi tieliikenteessä 
mittaustietoina julkaistaan LAM-tietoja. Osa tiedoista ei kuitenkaan ole vielä reaaliaikaista, ja 
tiedon laatua saattaa olla muutoinkin tarve kehittää. 

Lisäksi tietojen laatu ja määrä saattavat vaihdella eri liikennemuotojen välillä. Esimerkiksi 
alusten ja ilma-alusten sijainti on jo nykyään avoimesti saatavilla tavalla, josta käyvät ilmi 
myös niiden tunnistetiedot. Sen sijaan junien sijaintitiedot eivät ole saatavilla, vaikka tieto on 
olemassa. Niiden osalta saataville olisi syytä saada vähintään tasoristeyksiä lähestyvien junien 
tiedot. Niistä ei kuitenkaan tarvitsisi käydä ilmi tarkempia tunnistetietoja, eikä edes sitä, onko 
kyse henkilö- vai tavaraliikenteen junasta. Tieliikenteestä sijaintitietoa ei lainkaan ole. Jatkos-
sa liikenteen automaation lisääntyessä myös tieliikenteessä tarvitaan esimerkiksi välittää tieto 
vastaantulevista tai risteystä lähestyvistä ajoneuvoista. Tiedosta ei kuitenkaan saa käydä ilmi 
tunnistetietoja, kuten jäljempänä 3 momentissa todetaan. Säännöksen nojalla ei saa myöskään 
ilmaista viranomaisten salassa pidettävää tietoa, ellei tiedon luovuttanut viranomainen anna 
lupaa, kuten edellä 1 §:ssä säädetään. 

Myös ehdotetussa 3 momentissa tarkoitetut tiedot ovat nykyäänkin pääsääntöisesti avointa da-
taa, ja julkaisijana on toiminut Liikennevirasto. Esimerkiksi 1 kohdassa tarkoitetut sujuvuus- 
ja matka-aikatietojen historiatiedot julkaistaan tieliikenteen osalta edelliseltä päivältä sekä 
keskimääräiset tiedot 12 edeltävältä viikolta. 

Ehdotetussa 4 momentissa säädettäisiin maksuista. Avattava tieto on avoimen datan periaat-
teiden mukaisesti lähtökohtaisesti raakadataa. Tiedon avaaminen avoimesta rajapinnasta va-
paasti hyödynnettäväksi merkitsee sitä, että kolmas osapuoli voi hyödyntää tietoa rakentaes-
saan kehittyneitä tietopalveluita tai muita palveluita. Rajapinnan käyttöön voi kuitenkin yhte-
nä ehtona liittyä myös maksuja, mutta niiden on oltava kohtuullisia. Tiedot on kuitenkin avat-
tava maksutta, siltä osin kuin tästä on sovittu Väyläviraston kanssa tehtävässä sopimuksessa. 
Viranomaisilta ja etenkin liikenteen viranomaisilta saatavat tiedot ovat merkittävä tietojen 
lähde, ja siltä osin kuin on kyse yhteiskunnan kustantaman tiedon saamisesta, on myös sen 
avaamisen syytä tapahtua maksutta. Mikään ei luonnollisestikaan estä sitä, että myös tiedon 
avannut liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tarjoaja käyttää 1ja 3 momentissa tarkoitettua 
tietoa kehittyneiden tietopalveluiden tarjoamiseksi. Liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tar-
joaja saattaa joutua jalostamaan dataa, jotta se saa tuotettua esimerkiksi 1 momentissa tarkoi-
tetut tiedot tai tehtyä tilastoja. Jos palveluntarjoaja jalostaa tietoa, se voi ottaa siitä maksun lii-
ketaloudellisin perustein. 

III OSA Palvelut 

1 luku: Henkilöliikennepalvelut 

1 §. Tiedonantovelvollisuus. Pykälän 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

3 §. Taksiliikenteen palvelujen hinnoittelu. Pykälän 2–5 momentissa Liikenteen turvallisuusvi-
rasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 
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2 luku: Tietojen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuus 

1 §. Liikkumispalvelua koskevat olennaiset tiedot. Pykälän 2 ja 3 momentissa Liikennevirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

6 §. Älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönotto. Pykälän 2 ja 3 momentissa Liikenteen tur-
vallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

3 luku: Hankintamenettelyt ja yksinoikeuden antaminen 

11 §. Lentoliikenteen julkinen palveluvelvoite. Pykälässä Liikennevirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi.  

Lentoliikenteen julkisen palvelun velvoitteesta säädetään EU:n lentoliikenneasetuksen 
1008/2008 16 artiklassa. Asetusta täydentävä kansallinen säännös velvoitteen asettamisesta on 
toistaiseksi sisältynyt ilmailulain 65 §:ään. Koska kyseessä on liikenteen markkinoillepääsyä 
käsittelevä säännös, se esitetään tässä yhteydessä siirrettäväksi ilmailulaista lakiin liikenteen 
palveluista. Maakuntauudistuksen linjausten mukaisesti esitetään, että päätökset julkisen pal-
veluvelvoitteen asettamisesta siirrettäisiin Liikenne- ja viestintävirastolta maakunnalle. Maa-
kunta vastaisi myös tarjouskilpailun järjestämisestä sellaiselle reitille, jolle julkinen palvelu-
velvoite on asetettu ja jolle tarjouskilpailun perusteella valittaisiin lentoyhtiö harjoittamaan 
liikennettä yksinoikeudella. Maakunnan olisi kuitenkin kuultava ja pyydettävä lausunto Lii-
kenne- ja viestintävirastolta ennen julkisen palveluvelvoitteen asettamista. Liikenne- ja vies-
tintäviraston tehtävänä on seurata liikkumispalveluiden kysyntää ja tarjontaa ja sovittaa yhteen 
liikkumispalveluiden kehittämistä. Liikenne- ja viestintävirastolle kuuluu lentoliikenteen har-
joittajien arviointiin liittyviä tehtäviä. 

Lentoliikenteen ostot rahoitetaan Liikenne- ja viestintäviraston momentilla olevasta määrära-
hasta. Virasto tekee määrärahan kohdentamisesta sopimuksen julkisen palveluvelvoitteen aset-
taneen maakunnan kanssa. Ennen maakuntalain voimaantuloa koskeviin sopimusjärjestelyihin 
sovelletaan siirtymäjärjestelyitä (liikenteen palveluista annetun lain muuttamista koskevan la-
kiehdotuksen siirtymäsäännöksen 15 momentti), joiden mukaan olemassa olevat sopimukset 
siirtyvät maakuntien vastuulle, elleivät ne irtisano sopimuksia päättymään.  

Liikennevirasto vastaa julkisen palveluvelvoitteen asettamisesta 31 päivään joulukuuta 2018 
saakka. Sen jälkeen tehtävä siirtyy Liikenne- ja viestintävirastolle, joka vastaa velvoitteen 
asettamisesta vuoden 2019 loppuun saakka. Sen jälkeen tehtävä siirtyy maakunnille. Asiasta 
on erillinen säännös siirtymäsäännöksissä. 

4 luku: Liikennepalvelujen julkinen tuki 

1 §. Valtionrahoituksen käyttötarkoitukset. Pykälän 1 momentin 3 kohta muutettaisiin vastaa-
maan voimassaolevan joukkoliikennelain muotoilua. Tarkoituksena oli liikennepalvelulain en-
simmäisessä vaiheessa muuttaa vain säännöksen muotoilua mutta säilyttää sisältö. Tässä yh-
teydessä kuitenkin virheellisesti yritykset jäivät pois kehittämis-, suunnittelu- ja tutkimustyös-
tä maksettavan korvauksen saajista. Tarkoituksena oli, että jatkossakin tämän säännöksen no-
jalla korvausta saisivat kaikki muut tahot paitsi liikenteenharjoittajat.   

Jatkossa korvauksen mahdollisiin saajiin lukeutuisivat myös perustettavat maakunnat, koska 
ne rinnastuvat kuntiin, kuntayhtymiin ja yleishyödyllisiin yhteisöihin ja niillä saattaa olla 
hankkeita, joihin kyseinen rahoitus sopii. 
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Valtion talousarviossa tässä laissa tarkoitettujen palveluiden ostoon ja kehittämiseen osoite-
tuin määrärahoin voidaan rahoittaa myös Merenkurkun liikennettä. 

2 §. Määrärahan kiintiöinti ja käyttö. Pykälän 2 ja 3 momentissa Liikennevirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi. Pykälän 3 momentissa elinkeino-, liikenne ja ympäristö-
keskukset muutettaisiin XXX? 

4 §. Palvelusopimusasetuksessa tarkoitetut tieliikenteen toimivaltaiset viranomaiset. Pykälän 
1 momenttia muutettaisiin siten, että toimivaltaiset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 
on korvattu toimivaltaisilla maakunnilla. Tällä muutoksella pannaan täytäntöön maakuntalain 
2 luvun 6 §:n 2 momentin 1 kohta, jossa todetaan, että maakunta voi hoitaa julkisen liikenteen 
suunnittelua ja järjestämistä. Momentissa säädettäisiin  myös siitä, että maakunnat voivat teh-
dä julkisen järjestämisessä ylimaakunnallista yhteistyötä. 

Pykälän 3 momentin 1 kohtaa muutettaisiin siten, että Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymän toimivalta esitettäisiin jatkossa yleisemmässä muodossa. Tässä laissa annettai-
siin kuntayhtymälle toimivalta hoitaa palvelusopimusasetuksen mukaisia viranomaistehtäviä 
ja laissa olisi viittaus kuntayhtymän perussopimukseen, jonka perusteella kuntayhtymän alue 
määrittyisi. Koska kuntayhtymän alue saattaa jatkossa laajentua, laissa ei enää Helsingin seu-
dun liikenne -kuntayhtymän osalta lueteltaisi jäsenkuntia nimeltä vaan sen sijaan todettaisiin 
kuntayhtymän toimialueen määräytyvän sen kuntalain (410/2015) 56 §:ssä tarkoitetun perus-
sopimuksen mukaisesti. Tällöin vältyttäisiin tarpeelta tehdä lakiin muutoksia aina silloin, jos 
kuntayhtymään liittyy uusia jäsenkuntia.  

Ehdotettu muutos kattaisi myös Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän suunnitellun laajen-
tumisen Siuntion ja Tuusulan alueelle 1.1.2018 alkaen.  

5 §. Palvelusopimusasetuksessa tarkoitetut raideliikenteen toimivaltaiset viranomaiset. Pykä-
län 1 momenttia muutettaisiin niin, että muun raideliikenteen kuin rautatieliikenteen osalta 
(raitiovaunut, metro) toimivaltaisena viranomaisena voisi toimia myös maakunta. Tällä hetkel-
lä kaupunkiraideliikennettä (metro, raitiovaunu) on vasta pääkaupunkiseudulla.  

5 luku: Välitys- ja yhdistämispalvelut 

1 §. Ilmoitusvelvollisuus. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

IV OSA Viranomaiset ja valvonta 

1 luku: Viranomaisten toiminta 

1 §. Liikenteen turvallisuusvirasto yleisenä valvontaviranomaisena. Pykälän otsikossa sekä 
pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintä-
virastoksi. Pykälän toisessa momentissa ollut liikennejärjestelmän toimivuuden arviointiin liit-
tyvät tehtävät samoin kuin liikennejärjestelmästä raportointi siirrettäisiin 2 §:ään. 

2 §. Liikenneviraston seuranta- ja yhteensovittamistehtävät. Pykälän otsikossa ja 1–4 momen-
tissa Liikennevirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. Liikenteen turvallisuusvi-
rastolla aiemmin 1 §:n mukaan olleet liikennejärjestelmän arviointi- ja raportointitehtävät siir-
rettäisiin tähän pykälään. Teknisen käyttöyhteyden käsitteestä luovuttaisiin myös tässä pykä-
lässä, ja käytettäisiin ilmausta ”rajapinnan kautta tai muutoin sähköisesti”, kuten muuallakin 
liikenteen palveluista annetussa laissa.  
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Pykälän uudessa 2 momentissa annettaisiin Liikenne- ja viestintävirastolle oikeus antaa tar-
kempia teknisiä määräyksiä säännöksen mukaan toimitettavista tiedoista ja määräajoista, jol-
loin tietoja on toimitettava. Aikaisempi 4 momentti siirrettäisiin osaksi V osaan lisättävää uut-
ta 4 lukua.  

4 §. Palvelusopimusasetuksessa tarkoitetut tieliikenteen toimivaltaiset viranomaiset. Pykälän 
1 momenttia muutettaisiin siten, että toimivaltaiset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 
on korvattu toimivaltaisilla maakunnilla. Tällä muutoksella pannaan täytäntöön maakuntalain 
2 luvun 6 §:n 2 momentin 1 kohta, jossa todetaan, että maakunta voi hoitaa julkisen liikenteen 
suunnittelua ja järjestämistä. Momentissa säädettäisiin  myös siitä, että maakunnat voivat teh-
dä julkisen järjestämisessä ylimaakunnallista yhteistyötä. 

Pykälän 3 momentin 1 kohtaa muutettaisiin siten, että Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymän toimivalta esitettäisiin jatkossa yleisemmässä muodossa. Tässä laissa annettai-
siin kuntayhtymälle toimivalta hoitaa palvelusopimusasetuksen mukaisia viranomaistehtäviä 
ja laissa olisi viittaus kuntayhtymän perussopimukseen, jonka perusteella kuntayhtymän alue 
määrittyisi. Koska kuntayhtymän alue saattaa jatkossa laajentua, laissa ei enää Helsingin seu-
dun liikenne -kuntayhtymän osalta lueteltaisi jäsenkuntia nimeltä vaan sen sijaan todettaisiin 
kuntayhtymän toimialueen määräytyvän sen kuntalain (410/2015) 56 §:ssä tarkoitetun perus-
sopimuksen mukaisesti. Tällöin vältyttäisiin tarpeelta tehdä lakiin muutoksia aina silloin, jos 
kuntayhtymään liittyy uusia jäsenkuntia.  

Ehdotettu muutos kattaisi myös Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän suunnitellun laajen-
tumisen Siuntion ja Tuusulan alueelle 1.1.2018 alkaen.  

Pykälän 5 momentissa Liikennevirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

5 §. Palvelusopimusasetuksessa tarkoitetut rautatieliikenteen toimivaltaiset viranomaiset. Py-
kälän 1 momenttia muutettaisiin niin, että muun raideliikenteen kuin rautatieliikenteen osalta 
(raitiovaunut, metro) toimivaltaisena viranomaisena voisi toimia myös maakunta. Tällä hetkel-
lä kaupunkiraideliikennettä (metro, raitiovaunu) on vasta pääkaupunkiseudulla. Asiaa koskeva 
muutosehdotus on eduskunnan käsiteltävänä maakuntalain käsittelyn yhteydessä HE 15/2017. 

6 §. EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksessa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset. Pykälän 1, 
2 ja 4 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

7 §. EU:n kansainvälistä linja-autoliikennettä koskevassa asetuksessa tarkoitetut toimivaltai-
set viranomaiset. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintä-
virastoksi. 

9 §. Matkustajien ja kuluttajien oikeuksien osalta toimivaltaiset viranomaiset. Pykälässä Lii-
kenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

10 §. EU:n linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksia koskevassa asetuksessa tarkoitettujen 
terminaalien nimeäminen. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

11 §. ITS-direktiivissä tarkoitettu kansallinen viranomainen. Pykälässä Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

12 §. Interbus-direktiivissä tarkoitettu kansallinen viranomainen. Pykälässä Liikenteen turval-
lisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 
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13 §. Kahdenvälisissä tieliikennesopimuksissa tarkoitettu viranomainen. Pykälässä Liikenteen 
turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

15 §. Tieliikenteen sosiaalilainsäädäntöä, tieliikenteen valvontalaitteita ja yrittäjäkuljettajan 
työaikaa käsittelevät ja valvovat viranomaiset. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuus-
virasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. Pykälän 2 momentissa rajavartiolaitok-
sen kirjoitusasu muutettaisiin Rajavartiolaitokseksi. 

16 §. Tieliikenteen ammattipätevyysdirektiivissä tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset. Pykä-
län 1 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintäviras-
toksi. 

17 §. STCW-yleissopimuksessa ja merenkulkijoiden vähimmäiskoulutusdirektiivissä tarkoitettu 
toimivaltainen viranomainen. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- 
ja viestintävirastoksi. 

18 §. Eräiden lentomiehistöasetuksessa tarkoitettujen lupien myöntäjät. Pykälän 1, 3 ja 4 mo-
mentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

2 luku: Viranomaistehtävien hoitaminen 

1 §. Liikenteen turvallisuusviraston tarkastusoikeus. Pykälän otsikossa sekä 1 ja 3–5 momen-
tissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

2 §. Valvontaviranomaisen yleinen tiedonsaantioikeus. Pykälän1, 3 ja 4 momentissa Liiken-
teen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

3 §. Oikeus määrätä kokeisiin tai muihin tarkastuksiin. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen 
turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

3 a §. Henkilölupa-asiakirjan katoaminen tai tuhoutuminen. Pykälässä Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

4 §. Eräiden muiden viranomaisten tehtävien hoitaminen. Pykälän 3 momentissa Liikenteen 
turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. Pykälän 5 momentissa raja-
vartiolaitoksen kirjoitusasu muutettaisiin Rajavartiolaitokseksi. 

5 §. Oikeus saada virka-apua. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liiken-
ne- ja viestintävirastoksi ja rajavartiolaitoksen kirjoitusasu muutettaisiin Rajavartiolaitokseksi. 

3 luku: Liikenteen lääkärijärjestelmä 

1 §. Rautatielääkärin hyväksyminen. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

2 §. Rautatiepsykologin hyväksyminen. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

3 §. Merimieslääkärin hyväksyminen. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 



   
  

 

 101  

 

 

 

4 §. Ilmailulääkärin ja ilmailulääketieteen keskuksen hyväksyminen. Pykälässä Liikenteen tur-
vallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

5 §. Terveydentilaa ja psykologista soveltuvuutta koskevat ilmoitukset. Pykälässä Liikenteen 
turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

4 luku: Julkisen hallintotehtävän antaminen muulle toimijalle 

1 §. Tehtävien siirtäminen. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

2 §. Yleiset säännökset. Pykälän 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

3 §. Lupa- ja rekisteröintitoimintaan liittyvät tehtävät. Pykälässä Liikenteen turvallisuusviras-
to muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

5 §. Palveluntarjoajan kanssa tehtävä sopimus. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muu-
tettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

6 §. Muut siirrettävät tehtävät. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liiken-
ne- ja viestintävirastoksi. 

7 §. Valvonta. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävi-
rastoksi. 

V OSA Liikenteen tietovarannot 

Osan nimi muutettaisiin, koska siihen lisättäisiin luvut 4 ja 5. Luvussa 4 käsiteltäisiin Liiken-
ne- ja viestintäviraston sellaisia tietovarantoja, jotka eivät luontevasti muodosta osaa liikenne-
asioiden rekisteristä. Luvussa 5 käsiteltäisiin Väyläviraston tietovarantoja. 

1 luku: Liikenneasioiden rekisteri 

Luvun nimi muutettaisiin, ja siinä kuvattaisiin liikenneasioiden rekisterin perusrakenne. Luvut 
1-3 koskisivat liikenneasioiden rekisteriä. 

1 §. Rekisterin sisältö ja käyttötarkoitus. Pykälän 1 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvi-
rasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  

2 §. Liikenteen turvallisuusviraston tiedonsaantioikeus. Pykälän otsikossa, 1–3, 5 ja 6 momen-
tissa sekä 2 momentin 6 kohdassa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

3 §. Muutokset rekisteritietoihin. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. 

2 luku: Rekisterin tietosisältö 

1 §. Yleiset rekisteriin tallennettavat tiedot. Pykälän 3 ja 5 momentissa Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  
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3 §. Liikennevälinettä koskevat tiedot. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

5 §. Kielto muuttaa liikennevälineeseen liittyviä rekisteritietoja. Pykälässä Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

6 §. Tietojen säilyttäminen ja poistaminen. Pykälän 1 momentin 9 kohdassa Liikenteen turval-
lisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  

3 luku: Tietojen luovuttaminen rekisteristä 

Luvun nimi muutettaisiin, jotta olisi selkeää, että myös se koskee nimenomaan liikenneasioi-
den rekisteriä. 

1 §. Tietojen luovuttamisen yleiset edellytykset. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

2 §. Julkisten tietojen luovuttaminen avoimen rajapinnan kautta. Pykälän 2 momentissa Lii-
kenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

4 §. Julkisten tietojen luovuttaminen liikenteeseen liittyviin tarkoituksiin. Pykälässä Liikenteen 
turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

5 §. Tietojen luovuttaminen kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Pykälän 1–3 momentissa Lii-
kenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  

6 §. Tietojen luovuttaminen muulle viranomaiselle ja laissa säädettyä tehtävää hoitavalle. Py-
kälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  

7 §. Tiedonluovutuksen rajoittaminen. Pykälän 5 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

8 §. Henkilön omien tietojen hallinta. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

4 luku. Liikenne- ja viestintäviraston muut tietovarannot 

Lain V osaan lisättäisiin säännökset sellaisista Liikenne- ja viestintäviraston ylläpitämistä tie-
tovarannoista, jotka eivät luontevasti muodosta osaa liikenneasioiden rekisteriä. Tiedoissa on 
vain rajoitetusti kyse henkilötiedoista.  

1 §. Liikenteeseen liittyvät tiedot. Pykälän 1 momentissa kerrottaisiin mistä tietovarannoista on 
kyse. Momentin 1 kohdassa asetettu tehtävä liikenteen markkinoiden ja palveluiden kehityk-
sen seuraamisesta on asetettu IV osan 2 §:ssä. Momentin 2 kohdassa tarkoitettu tehtävä siirtyy 
virastouudistuksen yhteydessä Liikennevirastolta. Kyse on Suomen rautatietilaston, tietilaston, 
Saimaan kanavan ja muiden sulkukanavien liikennetilaston, ulkomaan meriliikennetilaston ja 
kotimaan vesiliikennetilaston laatimiseksi tarvittavista tiedoista. Nämä ovat pääsääntöisesti 
vuositasolla pidettäviä tilastoja, mutta osassa tehdään myös kuukausittaista seurantaa. Kohdan 
4 tietoja kerätään nykyään alusliikennepalvelulaissa tarkoitetun ilmoitusmenettelyn täyttämi-
seksi järjestetyllä Portnet –järjestelmällä, jota nykytilassa ylläpitää Liikennevirasto. Tiedoissa 
ei pääsääntöisesti ole kyse henkilötiedoista, mutta joissakin aineistoissa voi sisältyä niitä. Nii-
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den käsittelyyn sovellettaisiin EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja sen nojalla annettavaa kansal-
lista yleislakia. 

Pykälän 2 kohdassa säädettäisiin täydentävistä tiedonsaantioikeuksista. Pääsääntöisesti oikeus 
1 momentissa tarkoitettujen tietojen saantiin on säädetty muualla laissa. Muihin lakisääteisiä 
tehtäviä hoitaviin kuuluisivat muun muassa luotsauspalvelun tarjoajat ja liikenteen ohjaus- ja 
hallintapalvelun tarjoajat. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin tietojen toimittamisesta rajapintojen kautta tai muutoin 
sähköisesti, kuten muutoinkin liikenteen palveluissa annetussa laissa. Liikenne- ja viestintävi-
raston velvollisuus edistää yhteentoimivuutta liittyy siihen ajatukseen, että tietojen antajatahot 
ovat toimijoita, joiden kanssa sen on tehtävä tiivistä yhteistyötä. Yhteentoimivuuden määrätie-
toinen edistäminen on kaikkien toimijoiden yhteinen etu, eikä tapahdu itsestään ainakaan ko-
vin nopealla aikataululla. 

2 §. Avoin data. Ehdotetussa 2 §:ssä asetettaisiin Liikenne- ja viestintävirastolle velvollisuus 
edistää avointa dataa myös tässä luvussa käsiteltyjen tietovarantojen osalta. Koska kyse on vi-
ranomaisen avoimesta datasta, tietojen saannin olisi oltava pääsääntöisesti maksutonta. Tietoja 
avattaessa on luonnollisesti huolehdittava henkilötietojen suojasta sekä muiden salassa pidet-
tävien tietojen suojasta. 

Muusta julkisten tietojen luovuttamisesta ei säädettäisi erikseen, vaan se jäisi viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetun lain sääntelyn varaan. 

3 §. Salassa pidettävän tiedon luovuttaminen. Ehdotettu 3 § sisältäisi liikenteen palveluista 
annetulle laille tavanomaisen säännöksen tietojen luovuttamisesta viranomaiselle. Ainoastaan 
salassa pidettävän tiedon luovuttamisesta säädettäisiin, koska julkisten tietojen luovuttaminen 
tapahtuisi julkisuuslain nojalla, tietojen luovuttaminen voisi tapahtua välttämättömyysedelly-
tyksellä, ja se tehtäisiin pääsääntöisesti rajapintojen kautta. 

5 luku. Väyläviraston tietovarannot 

Ehdotettuun V osaan koottaisiin myös väyläviraston tietovarantojen ylläpitoa koskevat sään-
nökset. 

1 §. Väyläviraston ylläpitämät tietovarannot. Ehdotetussa pykälässä luetellut tietovarannot 
liittyvät kiinteästi Väyläviraston perustehtäviin. Kyse on tiedoista, joita nykytilassa hoitaa Lii-
kennevirasto. Teiden osalta tiedot sisältyvät nykyään Digiroad –tietokantaan, jota koskee laki 
991/2003 tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä.  

Väylien muussa liikennöitävyydessä on teiden osalta kyse muun muassa päällystetiedoista. 
Väylien taitorakenteissa on teiden osalta muun muassa tietoja meluesteistä, silloista, tukimuu-
reista ja tunneleista. 

Ehdotettu 2 momentti liittyy erityisesti Digiroad –tietokantaan, johon viedään myös yksityis-
teitä ja katuja koskevia tietoja. 

2 §. Väyläviraston tiedonsaantioikeus. Ehdotettu 2 § vastaisi edellisen 4 luvun 1 §:n 2 mo-
menttia. 

3 §. Avoin data. Ehdotettu 3 § vastaisi 4 luvun 2 §:ää. 
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4 §. Tietojen luovuttaminen sopimukseen perustuvaa tehtävää hoitavalle. Ehdotettu 4 § koskee 
tilanteita, joissa Väylävirasto on antanut lain nojalla vastuullaan olevan tehtävän hoitamisen 
julkiselle tai yksityiselle toimijalle. Tällaisia toimijoita ovat esimerkiksi liikenteen ohjaus- ja 
hallintapalvelun tarjoajat sekä väylien rakentamista ja kunnossapitoa hoitavat toimijat. On sel-
vää, että Väyläviraston ja tällaisten toimijoiden välisen yhteistyön ja tiedonvaihdon on toimit-
tava saumattava. Tällaiselle toimijalle voidaan luovuttaa myös salassa pidettävää tietoa. Väy-
län kunnossapitoa hoitavalla voi olla tarve saada tieto esimerkiksi sellaisista taitolaitteista, jot-
ka eivät ole julkista tietoa. 

5 §. Salassa pidettävän tiedon luovuttaminen. Ehdotettu 5 § vastaisi 4 luvun 3 §:ää. 

VI OSA Seuraamukset, muutoksenhaku ja rangaistussäännökset 

1 luku: Hallinnolliset seuraamukset ja muutoksenhaku 

2 §. Luvan peruuttaminen, muuttaminen ja rajoittaminen. Pykälän 1–3 ja 5 momentissa Lii-
kenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

2 a §. Rautatieliikenteen lupien peruuttamiseen liittyviä erityissäännöksiä. Pykälässä Liiken-
teen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

2 b §. Ajopiirturikorttien peruuttaminen. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

2 c §. Huomautus ja varoitus. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

3 b §. Menettely toisen valtion myöntämän veturinkuljettajan lupakirjan osalta. Pykälän 1 
momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

3 c §. Toiminnan kieltäminen eräissä tapauksissa. Pykälän 1, 3 ja 4 momentissa Liikenteen 
turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

3 d §. Epäiltyyn vesiliikennejuopumukseen liittyvistä menettelyistä. Pykälän 1 momentissa 
Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

3 f §. Menettelyt toisen valtion myöntämien lupien osalta. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvi-
rasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

3 g §. Muun kuin ETA-valtion toimivaltaisen viranomaisen antaman STCW-yleissopimuksen 
mukaisen pätevyyskirjan ja lisäpätevyystodistuksen tunnustamisen peruuttaminen. Pykälän 1 
momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

4 §. Uhkasakko, teettämisuhka ja keskeyttämisuhka. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turval-
lisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

5 §. Oikaisuvaatimus. Pykälän 2– 4 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

1.54 Laki liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta 478/2017 
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4 §. Julkiset lataus- ja tankkauspisteet. Pykälän 5 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

5 §. Käyttäjille annettavat tiedot. Pykälän 4 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muu-
tettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

6 §. Vaihtoehtoisten polttoaineiden hintojen esittäminen. Pykälän 2 momentissa Liikenteen 
turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

8 §. Meri- ja sisävesialusten maasähkön syöttö ja maakaasun tankkauspisteet. Pykälän 2 mo-
mentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

9 §. Valvonta. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

10 §. Tiedonsaantioikeus. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävi-
rastoksi. 

11 §. Tarkastusoikeus. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintäviras-
toksi. 

12 §. Uhkasakko, teettämisuhka ja keskeyttämisuhka. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

13 §. Valvonnasta perittävät maksut. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

14 §. Muutoksenhaku. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintäviras-
toksi. 

1.55 Laki maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta 694/2006 

2 §. Lupaa edellyttävä toiminta. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

4 §. Liikenneyrittäjäkoulutusluvan hakeminen. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

6 §. Liikenneyrittäjäkoulutusluvan peruuttaminen. Pykälän 1 momentin johdantokappaleessa 
Ajoneuvohallintakeskus muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. Pykälän 2 ja 3 momen-
tissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

7 §. Liikenneyrittäjäkoulutuksen valvonta. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liiken-
ne- ja viestintävirastoksi. 

8 §. Muutoksenhaku. Pykälän 4 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. 

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

2 §. Lain soveltamisala. Pykälän 2 momentin 2 kohdassa muutettaisiin puolustusvoimien kir-
joitusasu Puolustusvoimiksi ja rajavartiolaitoksen kirjoitusasu Rajavartiolaitokseksi. 
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10 §. Henkilöluettelointijärjestelmän perustaminen ja hyväksyminen sekä henkilöluettelon pi-
täjän nimeäminen. Pykälän 1, 2, 3 ja 4 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  
12 §. Henkilöluettelointijärjestelmän toimintavaatimukset. Pykälän 1 momentin 2 kohdassa 
Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  Lisäksi kohdassa 
muutettaisiin tullilaitoksen kirjoitusasu Tulliksi. 
13 §. Yhtiön nimeämä henkilöluettelon pitäjä. Pykälän 2 ja 3 momentissa Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi 
14 §. Tietojen luovuttaminen. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  Lisäksi rajavartiolaitoksen kirjoitusasu muutettaisiin Ra-
javartiolaitokseksi ja tullilaitoksen Tulliksi. 
16 §. Valvonta. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi 
17 §. Hallintopakkokeinot. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintä-
virastoksi 
20 §. Vapautukset. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastok-
si. 
21 §. Poikkeukset. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liiken-
ne- ja viestintävirastoksi ja rajavartiolaitoksen kirjoitusasu muutettaisiin Rajavartiolaitokseksi. 
22 §. Määräykset suojaisista merialueista ja niiden rajoista. Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi 
24 §. Muutoksenhaku. Pykälän 2, 4 ja 5 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi 
 
1.57 Laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä 690/2010 

24 §. Henkilötietoja sisältävien tietojen luovuttaminen. Pykälän 1 momentin 3 kohdassa Lii-
kenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

1.58 Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta 1277/2007 

3 §. Määritelmät. Pykälän 1 momentin 8 kohdassa Liikennevirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

17 §. Tukiviranomaisen tiedonsaantioikeus. Pykälän 1 momentin 4 kohdassa ja 2 momentissa 
Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. Pykälässä tullilai-
toksen kirjoitusasu muutettaisiin Tulliksi. 

1.59 Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta 1472/1994 

12 a §. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

1.60 Laki polttoainemaksusta 1280/2003 

11 §. Polttoainemaksun maksaminen etukäteen. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

13 §. Ajoneuvon maastavientikielto. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

14 §. Polttoainemaksun suorittaminen. Pykälän 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 
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15 §. Viranomaiset. Pykälän 1 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

18 §. Polttoainemaksua koskevien tietojen julkisuus ja tietojen antaminen. Pykälän 2 momen-
tissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

19 §. Ennakkoratkaisu. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

20 §. Polttoainemaksun oikaisu veronsaajan hyväksi. Pykälän 2 ja 3 momentissa Liikenteen 
turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

21 §. Jälkimaksuunpano. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

22 §. Oikaisu maksuvelvollisen hyväksi. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

23 §. Oikaisuvaatimus. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

23 a §. Valitus hallinto-oikeuteen. Pykälän 1 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

25 §. Muutoksenhaun johdosta maksettava korko. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

26 §. Valtion puhevallan käyttäminen. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvi-
rasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

29 §. Aiheettoman suorituksen palauttaminen. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuus-
virasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

30 §. Polttoainemaksusta vapauttaminen. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

31 §. Polttoainemaksun huojentaminen ja maksunlykkäys. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liiken-
teen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

1.61 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 Liikennevirasto muutettaisiin Väylävirastoksi. Momenttiin lisättäi-
siin komission jäseneksi Etelä-Karjalan maakunta, joka tulee vastaamaan pelastustoimesta ja 
ensihoidosta, kun maakuntalaki tulee voimaan 1.1.2020. Lisäksi muutettaisiin ulkoasiainmi-
nisteriön kirjoitusasu ulkoministeriöksi ja tullihallituksen kirjoitusasu Tulliksi. 

1.62 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007 
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3 §. Määritelmät. Pykälän 1 momentin 9 kohdassa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

1.63 Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta 590/2013 

27 §. Viranomaisten valvontayhteistyö. Pykälässä Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

28 §. Energiaviraston oikeus luovuttaa tietoja toiselle viranomaiselle. Pykälän 1 momentin 1 
kohdassa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

1.64 Laki sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta annetun lain muuttamises-
ta 21/2014 

4 §. EETS-palveluntarjoajaa koskevat vaatimukset. Pykälän 1 momentin johdantokappaleessa 
sekä 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastok-
si.  

5 §. EETS-palvelun kattavuus. Pykälän 4 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

12 §. EETS:ää ja yhteentoimivuuden osatekijöitä koskevat tekniset vaatimukset. Pykälän 4 
momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

14 §. Yhteentoimivuuden osatekijöiden puutteellisuuksien korjaaminen. Pykälän 1, 2, 3 ja 4 
momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

15 §. Hallinnolliset pakkokeinot. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

20 §. EETS-tietullikohderekisteri. Pykälän 1, 3 ja 4 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

21 §. Rekisteri EETS-palveluntarjoajista. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

22 §. Valvontaviranomaiset. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

23 §. Valvontaviranomaisen oikeudet. Pykälän 1, 2 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvi-
rasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

24 §. Muutoksenhaku. Pykälän 2 ja 5 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

1.65 Laki tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä 991/2003 

4 §. Tietojärjestelmän hallinto. Liikennevirasto muutettaisiin Väylävirastoksi. 

5 §. Tietojärjestelmän perustaminen. Liikennevirasto muutettaisiin Väylävirastoksi. 
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6 §. Tietojärjestelmän ylläpito. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikennevirasto muutettaisiin Väy-
lävirastoksi. 

7 §. Tietojen luovuttaminen tietojärjestelmästä. Liikennevirasto muutettaisiin Väylävirastoksi. 

9 §. Vastuu tiedoista. Liikennevirasto muutettaisiin Väylävirastoksi. 

1.66 Laki tietoturvallisuuden arviointilaitoksista annetun lain muuttamisesta 1405/2011 

2 §. Lain soveltamisala. Pykälän 1 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskukseksi ja momenttiin lisättäisiin sulkuihin määritelmä 
jäljempänä Kyberturvallisuuskeskus. Pykälän 2 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin 
Kyberturvallisuuskeskukseksi. 

3 §. Arviointilaitoksen hyväksymistä koskeva hakemus. Pykälän 1 momentissa Viestintävirasto 
muutettaisiin Kyberturvallisuuskeskukseksi. 

4 §. Hakemuksen käsittely. Pykälän 1 ja 2 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Kyber-
turvallisuuskeskukseksi. 

5 §. Arviointilaitoksen hyväksyminen. Pykälän 3 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin 
Kyberturvallisuuskeskukseksi. 

6 §. Arviointilaitoksen hyväksymisen peruuttaminen. Pykälän 1 ja 2 momentissa Viestintävi-
rasto muutettaisiin Kyberturvallisuuskeskukseksi. 

7 §. Viestintäviraston tarkastusoikeus. Pykälässä ja sen otsikossa Viestintävirasto muutettai-
siin Kyberturvallisuuskeskukseksi. 

8 §. Arviointilaitoksen tiedonanto- ja ilmoitusvelvollisuus. Pykälän 1 ja 2 momentissa Viestin-
tävirasto muutettaisiin Kyberturvallisuuskeskukseksi. 

11 §. Maksut. Viestintävirasto muutettaisiin Kyberturvallisuuskeskukseksi. 

12 §. Muutoksenhaku. Viestintävirasto muutettaisiin pykälässä Kyberturvallisuuskeskukseksi. 
Lisäksi pykälän kirjoitusasua selkeytettäisiin ja muokattaisiin.  

13 a §. Turvallisuusselvitysrekisteriin merkittävät tiedot. Pykälän 1 ja 2 momentissa Viestintä-
virasto muutettaisiin Kyberturvallisuuskeskukseksi. 

15 §. Siirtymäsäännökset. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi pykälä siirtymäsäännöksistä. 
Pykälän mukaan ennen lain voimaantuloa annetut Viestintäviraston hyväksynnät tietoturvalli-
suuden arviointilaitoksista olisivat voimassa päätöksessä mainitun määräajan ja näihin hyväk-
syttyihin arviointilaitoksiin sovellettaisiin tämän lain säännöksiä. 

1.67 Tuloverolaki 1535/1992 

74 §. Merityötulo.  Pykälän 1 momentin 2 kohdassa Liikennevirasto muutettaisiin Väyläviras-
toksi. 

1.68 Turvallisuusselvityslaki 726/2014 
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9 §. Toimivaltaiset viranomaiset.  Pykälän 4 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskukseksi ja tämän perään lisättäisiin sulkuihin 
määritelmä jäljempänä Kyberturvallisuuskeskus. 

46 §. Yritysturvallisuusselvitystodistuksen antaminen.  Pykälän 3 momentissa Viestintävirasto 
muutettaisiin Kybertuvallisuuskeskukseksi. 

48 §. Turvallisuusselvitysrekisteri, sen käyttötarkoitus ja tietojen tallentaminen rekisteriin. 
Pykälän 4 momentin johdantokappaleessa Viestintävirasto muutettaisiin Kyberturvallisuus-
keskukseksi. 

60 §. Turvallisuusselvityksen maksullisuus.  Pykälän 1 momentissa Viestintävirasto muutettai-
siin Kyberturvallisuuskeskukseksi. 

1.69 Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta 719/1994 

3 a §. Vaarallisten aineiden kuljetusluokat. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

6 §. Muut viranomaiset. Pykälän 1 ja 3 momentissa rajavartiolaitoksen kirjoitusasua muutet-
taisiin siten, että se alkaisi isolla alkukirjamella sekä 1 ja 4 momentissa Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

7 a §. Vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävää ajoneuvoa koskevat vaatimukset. Pykä-
län 2 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintäviras-
toksi.  

7 b §. VAK-hyväksynnän myöntäjä ja VAK-katsastuksen suorittaja. Pykälän 1 ja 3 momentissa 
Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

7 c §. VAK-hyväksyntöjä myöntävän ja VAK-katsastuksia suorittavan henkilön pätevyysvaati-
mukset. Pykälän 2  momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja vies-
tintävirastoksi. 

7 d §. Lupa jatkokoulutuksen antamiseen VAK-hyväksyntöjä myöntäville ja VAK-katsastuksia 
suorittaville henkilöille. Pykälän 1, 2 ja 6 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

9 §. Kuljetuksen suorittajan velvollisuudet. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvi-
rasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

10 a §. Kuljetus matkatavarana. Pykälän 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

10 b §. Kuljetus lentopostilähetyksenä. Pykälän 1, 2 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuus-
virasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

10 c §. Turvallisuusneuvonantajan nimeämisvelvollisuus. Pykälän 2 momentissa Liikenteen 
turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

11 §. Henkilöstön yleinen pätevyys. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muu-
tettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 
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11 a §. Erityissäännökset henkilöstön pätevyydestä ilmakuljetukseen liittyvissä tehtävissä. Py-
kälän 1, 2 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintä-
virastoksi. 

11 b §. Ajolupa tiekuljetuksiin. Pykälän 2 ja 4 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muu-
tettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

11 c §. Kuljetukseen liittyvät asiakirjat, selvitykset ja ilmoitukset. Pykälän 1 ja 4 momentissa 
Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

11 d §. Turvatoimet ja -velvoitteet. Pykälän 6 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muu-
tettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

12 §. Kuljetus ja tilapäinen säilytys kuljetusketjussa. Pykälän 2, 3 ja 5 momentissa Liikenteen 
turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi, 3 momentissa Liikenneviras-
to Väylävirastoksi ja 4 momentissa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus maakunnaksi. 

13 a §. Pakkauksen ja säiliön vaatimustenmukaisuus. Pykälän 1 momentissa Liikenteen tur-
vallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

13 b §. Talouden toimijan velvollisuudet. Pykälän 4 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

13 c §. Tarkastuslaitokset ja niiden tehtävät. Pykälän 2 ja 3 momentissa Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

13 d §. Tarkastuslaitosten tunnustaminen. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusviras-
to muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

13 e §. Tarkastuslaitosten tunnustamisen edellytykset. Pykälän 1 momentissa Liikenteen tur-
vallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

14 a §. Yleiset kuljetusrajoitukset. Pykälän 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muu-
tettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi  

14 b §. Alueelliset kuljetusrajoitukset. Pykälän 1, 2 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvi-
rasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

17 a §. Virka-apu.  Pykälässä rajavartiolaitoksen kirjoitusasu muutettaisiin Rajavartiolaitok-
seksi. 

20 §. Oikaisun hakeminen. Pykälän 1 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

23 §. Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen.  Pykälässä rajavartiolaitoksen kirjoitusasu 
muutettaisiin Rajavartiolaitokseksi sekä tullin kirjoitusasu Tulliksi. 

23 a §. Poikkeukset. Pykälän 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. 

23 b §. Viranomaisten oikeus tietojen saantiin. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muu-
tettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 
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24 §. Tarkemmat säännökset ja määräykset. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

1.70 Laki vaaratiedotteesta 466/2012 

5 §. Toimivaltaiset viranomaiset. Pykälän 1 momentin 9 kohdassa Liikennevirasto muutettai-
siin Väylävirastoksi ja 10 kohdassa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

1.71 Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista 
617/2009 

2 §. Määritelmät. Pykälän 1 momentin 10 ja 11 kohdassa Viestintävirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. 

10 §. Tunnistuspalvelun tarjoajan velvollisuus ilmoittaa toiminnan aloittamisesta. Pykälän 1 
ja 3 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

12 §. Tunnistuspalvelun tarjoajia koskeva rekisteri. Pykälän 1 ja 2 momentissa Viestintäviras-
to muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

12 a §. Tunnistuspalvelun tarjoajien verkosto. Pykälän 1 momentissa Viestintävirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

16 §. Tunnistuspalvelun tarjoajan velvollisuus ilmoittaa toimintaan ja tietojen suojaamiseen 
kohdistuvista uhkista tai häiriöistä. Pykälän 1 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. 

17 §. Tunnistusvälineen hakijana olevan luonnollisen henkilön tunnistaminen. Pykälän 1 ja 7 
momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

29 §. Sähköisen tunnistuspalvelun vaatimustenmukaisuuden arviointi. Pykälän 3 momentissa 
Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

30 §. Sähköisen tunnistamisen kansallisen solmupisteen vaatimustenmukaisuuden arviointi. 
Pykälän 2 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

31 §. Tarkastuskertomus. Pykälän 1 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

32 §. Luottamuspalvelun vaatimustenmukaisuuden vahvistaminen. Pykälän 2 momentissa 
Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

33 §. Arviointielintä koskevat yleiset vaatimukset. Pykälän 2 momentissa Viestintävirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

34 §. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen hyväksyminen. Pykälässä Viestintävirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

35 §. Hakemus vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokseksi. Pykälän 2 momentissa Viestin-
tävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 
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36 §. Hakemus vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokseksi. Pykälän 1 momentissa Viestin-
tävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

37 §. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen ja sertifiointilaitoksen toiminta. Pykälän 3 
momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

38 §. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen hyväksymisen tai sertifiointilaitoksen ni-
meämisen peruuttaminen. Pykälän 1 ja 2 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- 
ja viestintävirastoksi. 

42 §. Yleinen ohjaus sekä Viestintäviraston määräykset. Pykälän otsikossa, 2 momentin joh-
dantokappaleessa sekä 2 momentin 2 ja 7 kohdassa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

42 a §. Viestintäviraston tehtävät. Pykälän otsikossa, 1 momentissa, 2 momentin johdanto-
kappaleessa sekä 3 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

43 §. Tiedonsaantioikeus. Pykälän 1 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

44 §. Viranomaisten välinen yhteistyö ja oikeus luovuttaa tietoja. Pykälän 1 ja 2 momentissa 
Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

45 §. Hallintopakkokeinot. Pykälän 1 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

45 a §. Väliaikainen päätös. Pykälän 1 ja 2 momentissa sekä 3 momentin johdantokappaleessa 
Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

46 §. Tarkastusoikeus. Pykälän 1 ja 2 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

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

49 §. Muutoksenhaku viranomaisen päätökseen. Pykälän 1, 2 ja 4 momentissa Viestintävirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

49 a §. Muutoksenhaku vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen ja sertifiointilaitoksen 
päätökseen. Pykälän 1 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintäviras-
toksi. 

1.72 Laki valtion televisio- ja radiorahastosta 745/1998 

3 §. Valtion televisio- ja radiorahasto ja sen varat. Pykälän 1 momentissa Viestintävirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

4 §. Kirjanpito, tilinpäätös ja tilintarkastajat. Pykälän 1 ja 6 momentissa Viestintävirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

1.73 Laki verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä 276/2016 
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3 §. Yhteiskäyttö. Pykälän 2 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintä-
virastoksi. 

4 §. Yhteisrakentaminen. Pykälän 4 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

5 §. Keskitetty tietopiste. Pykälän 1 momentin johdantokappaleessa ja 3 momentissa Viestin-
tävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

6 §. Keskitetyn tietopisteen toiminnan järjestäminen. Pykälän 1 momentissa Viestintävirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

7 §. Tiedonantovelvollisuus. Pykälän 4 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

9 §. Paikan päällä tehtävät selvitykset. Pykälän 3 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

10 §. Valvonta ja erimielisyyksien ratkaiseminen. Pykälän 1 ja 2 momentissa Viestintävirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

11 §. Riidanratkaisua tukeva asiantuntijaryhmä. Pykälän 1 ja 2 momentissa Viestintävirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

12 §. Viestintäviraston tiedonsaantioikeus. Pykälän otsikossa ja 1 momentissa Viestintävirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  

13 §. Viestintäviraston oikeus antaa määräyksiä. Pykälän otsikossa ja pykälässä Viestintävi-
rasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

14 §. Valitus. Pykälän 1 ja 2 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintä-
virastoksi. 

1.74 Laki vesikulkuneuvojen rekisteröinnistä 424/2014 

1 §. Vesikulkuneuvojen rekisteröinti.  Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi.  

6 §.  Ennakkoilmoittaminen.  Pykälän 1 momentissa, 2 momentin 4 kohdassa sekä 3 ja 4 mo-
mentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

7 §. Rekisteri-ilmoitus. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

8 §. Ensirekisteröinti. Pykälän 1 momentissa, 2 momentin johdantokappaleessa sekä 3 mo-
mentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  

9 §. Muutosrekisteröinti. Pykälän 1 ja 2 momentissa sekä 3 momentin johdantokappaleessa 
Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

10 §. Lopullinen poisto.  Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 
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11 §. Rekisteröintitodistus. Pykälän 1, 3, 5 ja 6 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

12 §. Rekisteritunnus. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. 

13 §. Koetunnus. Pykälän 1, 3 ja 5 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

41 §. Toimenpiteistä luopuminen. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muu-
tettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

42 §. Muutoksenhaku. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

1.75 Laki viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden 
arvioinnista 1406/2011 

1 §.  Lain soveltamisala. Pykälän 2 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskukseksi ja tämän perään lisättäisiin sulkuihin määri-
telmä jäljempänä Kyberturvallisuuskeskus. 

3 §. Tietoturvallisuuden arviointipalvelujen käyttäminen. Pykälään lisättäisiin Viestintäviras-
ton lisäksi Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus. Maininta Viestintävirastos-
ta säilytettäisiin, koska sen antamat voimassa olevat hyväksynnät olisivat voimassa edelleen 
niiden määräajan. 

4 §. Viestintäviraston tehtävät. Pykälän otsikossa, 1 momentin johdantokappaleessa ja 3 mo-
mentissa Viestintävirasto muutettaisiin Kyberturvallisuuskeskukseksi. 

5 §. Selvitykset valtiovarainministeriön toimeksiannosta. Pykälän 1 ja 2 momentissa Viestin-
tävirasto muutettaisiin Kyberturvallisuuskeskukseksi. 

6 §. Viestintäviraston tiedonsaantioikeus ja oikeus päästä tiloihin ja tietojärjestelmiin. Pykä-
län otsikossa ja 1 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Kyberturvallisuuskeskukseksi. 

7 §. Tietoturvallisuuden arviointiperusteet. Pykälän 1 momentin johdantokappaleessa ja 2 
momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Kyberturvallisuuskeskukseksi. 

8 §. Todistuksen antaminen. Pykälän 1 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Kybertur-
vallisuuskeskukseksi.  

8 b §. Turvallisuusselvitysrekisteriin merkittävät tiedot ja merkinnän poistaminen. Viestintävi-
rasto muutettaisiin Kyberturvallisuuskeskukseksi. Pykälään lisättäisiin viittaus 8 §:ssä tarkoi-
tettuun todistukseen, jotta voitaisiin poistaa tiedot Viestintäviraston ennen lain voimaantuloa 
antamasta todistuksesta. 

9 §. Tietoturvallisuuden tason ylläpito ja seuranta. Viestintävirasto muutettaisiin Kyberturval-
lisuuskeskukseksi. 

10 §. Todistuksen peruuttaminen. Pykälän 1, 2 ja 3 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin 
Kyberturvallisuuskeskukseksi. 
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11 §. Muutoksenhaku. Viestintävirasto muutettaisiin Kyberturvallisuuskeskukseksi. 

12 §. Maksut. Viestintävirasto muutettaisiin Kyberturvallisuuskeskukseksi.  

14 §. Siirtymäsäännökset. Lakiin lisättäisiin uusi pykälä siirtymäsäännöksistä. Pykälän mu-
kaan ennen lain voimaantuloa lain 8 §:n nojalla Viestintäviraston antamat todistukset olisivat 
voimassa päätöksessä mainitun määräajan. 

1.76 Laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta 1188/2014 

8 §. Liikenteen turvallisuusvirasto. Pykälän otsikossa, 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

9 §. Luokituslaitokseen tai hyväksyttyyn toiminnanharjoittajaan kohdistuva valvonta. Pykälän 
1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

15 §. Moottoritehon mittaaminen. Pykälän 1 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi sekä rajavartiolaitoksen kirjoitusasua muutettai-
siin siten, että se alkaisi isolla alkukirjaimella. Pykälän 1 momentissa poistettaisiin viittaus 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen. 

63 §. Päällikkönä toimimisen kiellosta ilmoittaminen. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

68 §. Moottoritehon valvonnasta ja mittaamisesta aiheutuneet kustannukset. Pykälän 1 mo-
mentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

69 §. Tietojen luovuttaminen rekistereistä. Pykälän 2 momentin 3 kohdassa Liikenteen turval-
lisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

71 §. Muutoksenhaku. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. 

1.77 Laki öljysuojarahastosta 1406/2004 

5 §. Öljysuojamaksun suuruus. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liiken-
ne- ja viestintävirastoksi. 

1.78 Liikennevakuutuslaki 460/2016 

9 §. Tietojen antaminen Liikenteen turvallisuusvirastolle. Pykälän otsikossa ja 1 momentin 
johdantokappaleessa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintäviras-
toksi. 

16 §. Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa vakuutus ja eräiden ilmoitusten rinnastaminen irti-
sanomisilmoitukseen. Pykälän 2 momentin johdantokappaleessa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

90 §. Liikenteen turvallisuusviraston ilmoitusvelvollisuus. Pykälän otsikossa, 1 momentin joh-
dantokappaleessa sekä 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 



   
  

 

 117  

 

 

 

1.79 Luotsauslaki 940/2003 

2 §. Määritelmät. Pykälän 1 momentin 2 kohdassa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. Pykälän 1 momentin 6 kohdassa muutettaisiin VTS-
viranomainen alusliikennepalvelujen tarjoajaksi. Alusliikennepalvelujen tarjoajalla tarkoitet-
taisiin alusliikennepalvelulain (623/2005) 2 §:n 4 kohdassa tarkoitettua VTS-
palveluntarjoajaa.  

4 d §. Toimintakäsikirja. Pykälän 1 momentin 3 kohdassa VTS-viranomainen muutettaisiin 
alusliikennepalvelujen tarjoajaksi. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muu-
tettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  

5 §. Velvollisuus käyttää luotsia. Pykälän 3 momentin 1, 2 ja 4 kohdassa sekä 4 momentissa 
Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  

11 a §. Luotsaustutkinnot. Pykälän 4 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

11 b §. Koeluotsaus. Pykälän 3 ja 6 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

11 c §. Luotsaustutkintojen järjestäminen. Pykälän 2 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuus-
virasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

11 d §. Luotsaustutkintojen järjestäjää koskevat erityisvaatimukset. Pykälän 2 ja 4 momentis-
sa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

12 §. Luotsin ohjauskirja. Pykälän 1 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

13 §. Luotsin ohjauskirjan peruuttaminen. Pykälän 1, 2 ja 3 momentissa Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  

14 §. Linjaluotsinkirja. Pykälän 1 ja 6 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi.  

16 §. Erivapaus. Pykälän 1, 6 ja 7 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

18 §. Valvonta. Pykälän 2, 3 ja 4 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. Pykälän 3, 4 ja 5 momentissa VTS-viranomainen muutettaisiin 
alusliikennepalveluntarjoajaksi. 

20 a §. Muutoksenhaku. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

21 §. Tarkemmat määräykset, luettelot ja poikkeukset. Pykälän 1, 2, 3 ja 4 momentissa Liiken-
teen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  

1.80 Merenkulun ympäristönsuojelulaki 1672/2009 

1 luku. Yleiset säännökset. 
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2 §. Määritelmät. Pykälän 1 momentin 21 kohdassa rajavartiolaitoksen kirjoitusasu muutettai-
siin Rajavartiolaitokseksi. Pykälän 1 momentin 47 kohtaa ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
VTS-viranomainen muutettaisiin alusliikennepalvelujen tarjoajaksi ja sillä määriteltäisiin tar-
koitettavan alusliikennepalvelulaissa (623/2005) tarkoitettua VTS-palveluntarjoajaa, joka yl-
läpitää alusliikennepalvelua. Kohtaa muutettaisiin siten, että se vastaa alusliikennepalvelulain 
(623/2005) 2 §:n 4 kohtaa.  

2 luku. Aluksista aiheutuvien öljypäästöjen ehkäiseminen. 

3 §. Aluksen koneistotilojen rakenne- ja laitevaatimukset. Pykälän 1, 2 ja 3 momentissa Lii-
kenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

4 §. Öljysäiliöaluksen lastitilojen rakenne- ja laitevaatimukset. Pykälän 2 momentissa Liiken-
teen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

5 §. Valmiussuunnitelma öljyvahingon varalle. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuus-
virasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

6 §. Öljypäiväkirja. Pykälän 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. Pykälän 4 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi ja virastoksi. 

7 §. IOPP-todistuskirja. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

10 §. Tarkemmat säännökset ja määräykset. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvi-
rasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

2 a luku. Öljylastin siirto aluksesta toiseen.  

1 §. STS-siirtojen suorittamiselle osoitetut alueet. Pykälän 2 momentissa rajavartiolaitoksen 
kirjoitusasu muutettaisiin Rajavartiolaitokseksi. Pykälän 2, 3 ja 4 momentissa Liikenteen tur-
vallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. Pykälän 2 momentissa VTS-
viranomainen muutettaisiin alusliikennepalvelujen tarjoajaksi ja luetteloon lisättäisiin Väylä-
virasto siten, että Liikenne- ja viestintäviraston tulisi neuvotella myös tämän kanssa ennen py-
kälän 1 momentissa tarkoitettujen alueiden nimeämistä.  

2 §. STS-siirtosuunnitelma. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

3 §. Ennakkoilmoitusvelvollisuus STS-siirrosta. Pykälän 1 momentin 2 kohdassa VTS-
viranomainen muutettaisiin alusliikennepalvelujen tarjoajaksi. Pykälän 4 momentissa Liiken-
teen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi ja VTS-viranomainen 
muutettaisiin alusliikennepalvelujen tarjoajaksi. 

6 §. Tarkemmat säännökset ja määräykset. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvi-
rasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  

4 luku. Aluksista aiheutuvien haitallisten nestemäisten aineiden päästöjen ehkäiseminen. 

1 §. Haitallisten nestemäisten aineiden luokitus. Pykälän 3 momentissa Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 



   
  

 

 119  

 

 

 

4 §. Kemikaalisäiliöaluksen rakenne- ja laitevaatimukset. Pykälän 2 ja 3 momentissa Liiken-
teen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

5 §. Valmiussuunnitelma meriympäristövahingon varalle. Pykälän 3 momentissa Liikenteen 
turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

6 §. Menettelytapaohjekirja. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

7 §. Lastipäiväkirja. Pykälän 2 ja 4 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

8 §. Muut haitallisten nestemäisten aineiden kuljetuksen todistuskirjat. Pykälän 3 momentissa 
Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

9 §. Lastin purkaminen ja säiliön pesun valvonta. Pykälän 2 ja 3 momentissa Liikenteen tur-
vallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

10 §. Tarkemmat säännökset ja määräykset. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvi-
rasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

5 luku. Aluksista aiheutuvien käymäläjätevesipäästöjen ehkäiseminen. 

1 §. Käymäläjäteveden päästökielto ja päästörajoitus. Pykälän 2 momentissa Liikenteen tur-
vallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

3 §. Aluksen käymäläjätevesijärjestelmää koskevat vaatimukset. Pykälän 3 ja 4 momentissa 
Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

5 §. ISPP-todistuskirja. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

6 §. Poikkeuksen myöntäminen käymäläjäteveden päästökiellosta. Pykälän 1 ja 3 momentissa 
Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

6 luku. Aluksista aiheutuvien kiinteän jätteen päästöjen ehkäiseminen. 

1 §. Kiinteän jätteen veteen poistamiskielto ja poistamisrajoitus. Pykälän 3 momentissa Lii-
kenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

2 §. Kiinteän jätteen poistaminen poikkeustilanteissa. Pykälän 4 momentissa Liikenteen tur-
vallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

5 §. Aluksen jätepäiväkirja. Pykälän 3, 4 ja 5 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muu-
tettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

6 §. Tarkemmat säännökset ja määräykset. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvi-
rasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

7 luku. Aluksista aiheutuvan ilman pilaantumisen ehkäiseminen. 
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5 §. Aluksen laitteita koskevat vaatimukset. Pykälän 2 ja 3 momentissa Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

6 §. IAPP-todistuskirja. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

7 §. Polttoaineiden laatuvaatimukset. Pykälän 3 ja 4 momentissa Liikenteen turvallisuusviras-
to muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

10 §. Uusien päästönvähentämismenetelmien koekäyttö. Pykälän 2 ja 3 momentissa Liikenteen 
turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

12 §. Meriliikenteen polttoaineiden valvonta. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

13 §. Meriliikenteessä käytettäviä polttoaineita koskeva raportointi ja tietojenvaihto. Pykälän 
1, 2 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintäviras-
toksi. 

14 a §. Toimivaltainen viranomainen. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

15 §. Tarkemmat säännökset ja määräykset. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvi-
rasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

7 a luku. Alusten energiatehokkuus. 

3 §. IEE-todistuskirja. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. 

4 §. Poikkeukset aluksen energiatehokkuutta koskeviin vaatimuksiin. Liikenteen turvallisuusvi-
rasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

5 §. Tarkemmat säännökset ja määräykset. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvi-
rasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

8 luku. Aluksen tavanomaisesta toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemis-
tä koskevat muut Suomea sitovat kansainväliset velvoitteet. 

2 §. AFS –ilmoitus. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastok-
si. 

3 §. AFS-yleissopimuksen mukaisten tietojen toimittaminen. Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

7 §. Painolastiveden ottamista koskevat varoitukset. Pykälän 1 momentissa Liikennevirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

9 §. Painolastiveden käsittelyjärjestelmiä koskevat vaatimukset. Pykälän 2 ja 3 momentissa 
Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 
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10 §. Uuden painolastiveden käsittelytekniikan koekäyttö. Pykälän 2 ja 3 momentissa Liiken-
teen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

11 §. Painolastivesisuunnitelma. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

12 §. Painolastivesipäiväkirja. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

13 §. Painolastivesitodistuskirja. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muu-
tettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

14 §. Vapautuksen myöntäminen painolastiveden käsittely- ja vaihtovelvoitteesta. Pykälän 1, 
3, 4, 5 ja 6 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintäviras-
toksi. 

15 §. Painolastivesiyleissopimuksen mukaisten tietojen toimittaminen. Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

16 §. Tarkemmat säännökset ja määräykset. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvi-
rasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

8 a luku. Aluskierrätys. 

1 §. Hallinnon nimeäminen. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestin-
tävirastoksi. 

2 §. Tietojen ilmoittaminen. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

3 §. Tarkemmat määräykset. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestin-
tävirastoksi. 

9 luku. Jätteiden vastaanotto satamassa. 

4 §. Sataman jätehuoltosuunnitelman hyväksyminen. Pykälän 1 ja 4 momentissa elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus muutettaisiin Valtion lupa-, ohjaus- ja valvontavirastoksi.  

5 §. Sataman jätehuoltosuunnitelmasta kuuleminen ja tiedottaminen.  Pykälän 1 ja 2 momen-
tissa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus muutettaisiin Valtion lupa-, ohjaus- ja valvonta-
virastoksi. 

7 §. Raportointi. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintä-
virastoksi ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus muutettaisiin Valtion lupa- ja valvonta-
virastoksi. 

10 luku. Jätteiden jättäminen satamaan. 

1 §. Velvollisuus jättää alusjätteet ja lastijätteet. Pykälän 4 momentissa Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 
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2 §. Alusjätteistä ja lastijätteistä perittävät maksut. Pykälän 4 momentissa Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

3 §. Alusjätteistä ja lastijätteistä ilmoittaminen. Pykälän 3 momentissa Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

4 §. Vapautus jätteiden jättöpakosta ja ilmoitusvelvollisuudesta. Pykälän 1, 2 ja 3 momentissa 
Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

11 luku. Aluksen päällikön velvollisuudet vaaratilanteessa. 

1 §. Öljyvahingosta tai sen vaarasta ilmoittaminen ja välittömiin torjuntatoimiin ryhtyminen. 
Pykälän 1 ja 2 momentissa VTS-viranomainen muutettaisiin alusliikennepalvelujen tarjoajak-
si. 

2 §. Muun haitallisen aineen päästöstä tai sen vaarasta ilmoittaminen ja välittömiin torjunta-
toimiin ryhtyminen. Pykälän 1 ja 2 momentissa VTS-viranomainen muutettaisiin alusliikenne-
palvelujen tarjoajaksi. 

12 luku. Valvonta ja hallintopakko. 

1 §. Valvontaviranomaiset. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus muutettaisiin Valti-
on lupa- ja valvontavirastoksi. 

2 §. Liikenteen turvallisuusviraston valvontatehtävät. Pykälän otsikossa sekä 1, 2 ja 3 momen-
tissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

4 §. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen valvontatehtävät. Pykälän otsikossa ja 1 mo-
mentissa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus muutettaisiin Valtion lupa- ja valvontaviras-
toksi. 

9 §. Virka-apu. Pykälässä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus muutettaisiin Valtion lupa- 
ja valvontavirastoksi. 

11 §. Tapahtuneiden päästöjen selvittäminen sekä toiminta välittömän vesien pilaantumisen 
vaaran ollessa käsillä. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

12 §. Oikeus suorittaa tarkastuksia, saada tietoja ja pysäyttää alus Suomen aluemerellä tai ta-
lousvyöhykkeellä. Pykälän 1, 2, 3 ja 4 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. Pykälän 3 ja 4 momentissa rajavartiolaitoksen kirjoitusasu 
muutettaisiin Rajavartiolaitokseksi. 

13 §. Velvollisuus välttää aiheetonta viivytystä ja vähemmän haitan periaate. Pykälän 4 mo-
mentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

15 §. Hallintopakko. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtion lupa- ja val-
vontavirastoksi. 
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16 §. Uhkasakko, teettämisuhka ja keskeyttämisuhka. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus muutettaisiin 
Valtion lupa- ja valvontavirastoksi. 

17 §. Valvontaviranomaisen toimintavelvollisuus aluksen rikkoessa velvollisuutta jättää jätteet 
satamaan tai päästäessä ympäristöä pilaavia aineita. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen 
turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

18 §. Tarkemmat säännökset.  Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja vies-
tintävirastoksi ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus muutettaisiin Valtion lupa- ja val-
vontavirastoksi. 

13 luku. Erinäiset säännökset. 

2 §. Nimetyn tarkastajan pätevyysvaatimukset, nimeäminen ja hyvän hallinnon vaatimukset. 
Pykälän 1 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintä-
virastoksi. 

4 §. Velvollisuus ilmoittaa aluksen lippuvaltiolle. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

7 §. Oikaisuvaatimus. Pykälän 1 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

8 §. Muutoksenhaku. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. 

1.81 Merilaki 674/1994 

I OSA. ALUS. 

1 luku. Alusta koskevat yleiset säännökset. 

1 §. Aluksen kansallisuus. Pykälän 2, 3, 5 ja 6 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muu-
tettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

1 a §. Suomalaisessa omistuksessa olevan aluksen merkitseminen toisen valtion alusrekiste-
riin. Pykälän 2, 4 ja 5 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

III OSA  

10 a luku. Vastuu aluksen polttoaineen aiheuttamasta pilaantumisvahingosta.  

6 §. Suomalaista alusta koskeva vakuuttamisvelvollisuus. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvi-
rasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

8 §. Vakuutusta tai vakuutta koskeva todistus. Pykälän 1, 2 ja 3 momentissa Liikenteen turval-
lisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

10 §. Vakuuttamisvelvollisuuden valvonta. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuus-
virasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 
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11 a luku. Vastuu merenkulkuonnettomuudesta aiheutuvan hylyn poistamisesta. 

2 §. Aluksen päällikön ja laivanisännän ilmoitusvelvollisuus. Pykälän 1 ja 2 momentissa Lii-
kennevirasto muutettaisiin Väylävirastoksi. 

3 §. Hylystä varoittaminen ja sen paikantaminen. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikennevirasto 
muutettaisiin Väylävirastoksi. 

4 §. Hylyn aiheuttaman vaaran määrittely ja hylyn merkitseminen. Pykälän 1 momentissa en-
siksi mainittu Liikennevirasto muutettaisiin Väylävirastoksi ja toinen Liikennevirasto Liiken-
ne- ja viestintävirastoksi. Pykälän 2 momentissa Liikennevirasto muutettaisiin Väylävirastok-
si. 

5 §. Hylyn poistamista koskevat toimenpiteet. Pykälän 1, 2, 3, 5 ja 6 momentissa Liikennevi-
rasto muutettaisiin Väylävirastoksi. Pykälän 4 momentissa kaksi ensiksi mainittua Liikennevi-
rastoa muutettaisiin Väylävirastoksi ja kolmas Liikennevirasto Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

7 §. Vakuutusta tai vakuutta koskeva todistus. Pykälän 1, 2 ja 3 momentissa Liikenteen turval-
lisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. Pykälän 3 momentissa sana me-
renkuluun korjattaisiin muotoon merenkulkuun. 

8 §. Täytäntöönpano. Pykälässä Liikennevirasto muutettaisiin Väylävirastoksi. 

12 luku. Rajoitusrahasto ja rajoitusoikeudenkäynti.  

3 §. Perustamishakemus ja siihen liitettävä selvitys. Pykälän 1 momentissa tuomioistuinpaik-
kakunnan lääninhallitus muutettaisiin Valtion lupa- ja valvontavirastoksi ja momenttiin lisät-
täisiin maininta siitä, että Ahvenanmaan maakunnan osalta talletus tai vakuus tehdään Ahve-
nanmaan valtionvirastoon. 

IV OSA 

15 luku. Matkustajien ja matkatavaran kuljetus. 

24 §. Vakuutusta tai vakuutta koskeva todistus. Pykälän 1, 2 ja 3 momentissa Liikenteen tur-
vallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

25 §. Vakuuttamisvelvollisuuden valvonta. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuus-
virasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

V OSA 

18 luku. Päiväkirjat, meriselitys ja katsastus. 

1 §. Velvollisuus pitää päiväkirjaa. Pykälän 5 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muu-
tettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

2 §. Päiväkirjan muoto ja tietojen säilyttäminen. Pykälän 1 ja 4 momentissa Liikenteen turval-
lisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

3 §. Päiväkirjan pitäminen. Pykälän 4 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 
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4 §. Päiväkirjaan merkittävät tiedot. Pykälän 5 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

6 §. Velvollisuus antaa meriselitys. Pykälän 2 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

7 §. Meriselityksen antaminen ja lykkääminen sekä päällikön ilmoittautumisvelvollisuus. Py-
kälän 1, 4 ja 5 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintä-
virastoksi. 

8 §. Kirjallinen ilmoitus. Pykälän 1 ja 4 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

11 §. Meriselityksen antaminen alusten yhteentörmäyksen johdosta. Pykälän 1 ja 2 momentis-
sa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

12 §. Meriselityksen vastaanottaminen eräissä tapauksissa. Pykälän 2 ja 3 momentissa Liiken-
teen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

14 §. Meriselityksen täydentäminen ja sen antamatta jättäminen. Pykälän 1 ja 2 momentissa 
Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

15 §. Aluksen käytön yhteydessä tapahtuneesta onnettomuudesta ja vaaratilanteesta ilmoitta-
minen Liikenteen turvallisuusvirastolle. Pykälän otsikossa sekä 1 ja 4 momentissa Liikenteen 
turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

23 luku. Erinäiset säännökset. 

3 §. Toimivaltainen viranomainen. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. 

1.82 Merimieseläkelaki 2006/1290 

139 §. Eläketurvan järjestämistä ja hoitamista varten tehtävät ilmoitukset. Pykälän 1 momen-
tin 4 kohdassa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

1.83 Meripelastuslaki 1145/2001 

4 §. Muut meripelastukseen osallistuvat viranomaiset ja toimijat. Pykälän 1 momentissa Lii-
kenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi ja Liikennevirasto 
muutettaisiin Väylävirastoksi. Pykälän 1 momentissa, 2 momentin 2, 3, 5 ja 8 kohdassa sekä 3 
ja 4 momentissa rajavartiolaitoksen kirjoitusasu muutettaisiin Rajavartiolaitokseksi.  

Pykälän 2 momentin 2 kohdassa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja vies-
tintävirastoksi. Lisäksi pykälään ehdotetaan lisättävän, että Liikenne- ja viestintäviraston tulisi 
toimittaa Rajavartiolaitokselle ajantasaista meritilannekuvaa alusliikenteestä sekä toimeen-
panna Rajavartiolaitoksen tekemiä alusliikennettä koskevia päätöksiä alusliikennepalvelujen 
tarjoajan avustamana. Käytännössä tilannekuvan tuottamisesta ja Rajavartiolaitoksen tekemien 
päätösten toteuttamisesta vastaisi alusliikennepalvelujen tarjoaja. Koska Liikenne- ja viestin-
tävirasto olisi alusliikennepalvelulaissa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen, tulisi sen 
toimivaltaisen viranomaisen roolissa valvoa, että alusliikennepalvelujen tarjoaja tuottaisi ajan-
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tasaista meritilannekuvaa alusliikenteestä Rajavartiolaitokselle ja, että alusliikennepalvelujen 
tarjoaja toimeenpanisi Rajavartiolaitoksen tekemät alusliikennettä koskevat päätökset. 

Pykälän 2 momentin 4 kohdan nykyinen muotoilu ehdotetaan poistettavaksi. Alusliikennepal-
velulaissa tarkoitettua alusliikennepalvelua ylläpitäisi tulevaisuudessa Liikenneviraston sijaan 
alusliikennepalvelujen tarjoaja. Alusliikennepalvelujen tarjoajan velvollisuuksista säädettäisiin 
tarkemmin pykälän 3 momentissa. Samaan kohtaan ehdotetaan lisättävän uusi muotoilu, jossa 
säädettäisiin Väylävirastolle kuuluvista meripelastukseen liittyvistä tehtävistä. Väylävirasto 
vastaisi väyläverkosta ja sen kehittämisestä sekä antaisi Rajavartiolaitoksen käyttöön toimi-
alaansa kuuluvaa asiantuntemusta. 

Liikenneviraston liikenteenohjaustoimintojen yhtiöittämisen johdosta olisi tarpeen säätää lain 
tasolla tarkemmin alusliikennepalveluiden tarjoajan velvollisuuksista meripelastustoimessa. 
Pykälän 3 momentissa velvoitettaisiin alusliikennepalvelulaissa tarkoitettu alusliikennepalve-
luiden tarjoaja osallistumaan korvauksetta meripelastustoimen yhteistyön kehittämiseen, me-
ripelastustoimen valmiuden ylläpitoon sekä etsintä- ja pelastustoimintaan siltä osin kuin sillä 
on tarkoituksenmukaista toimialaansa liittyvää asiantuntemusta, henkilöstöä ja kalustoa. Val-
miuden ylläpidolla tarkoitettaisiin sekä valmiussuunnittelua että harjoitustoimintaa. Lisäksi 
sanamuotoa täsmennettäisiin siten, että yhteistoiminnan sisällöstä voitaisiin sopia tarkemmin 
ja sopiminen ei näin ollen olisi edellytys velvollisuudelle osallistua tehtäviin. 

11 a §. Etsintä- ja pelastusalueen eristäminen. Pykälän 2 momentissa VTS-viranomainen 
muutettaisiin alusliikennepalvelujen tarjoajaksi. Pykälän 2 momentin mukaan alusliikennepal-
velulaissa tarkoitetulla VTS-alueella meripelastusjohtajan tekemän päätöksen etsintä- ja pelas-
tusalueen eristämisestä toimeenpanisi alusliikennepalvelujen tarjoaja. Asiaa koskeva säännös 
on myös alusliikennepalvelulain 17 §:ssä. Päätöstä toimeenpannessaan alusliikennepalvelujen 
tarjoaja toimisi meripelastusjohtajan antamien ohjeiden ja käskyjen mukaisesti. 

Pykälän 3 momentissa Ilmailulaitos muutettaisiin ilmaliikennepalveluiden tarjoajaksi. 

14 §. Oikeus tietojen saamiseen viranomaisilta. Pykälän 1 momentissa Ilmailulaitos muutet-
taisiin ilmaliikennepalveluiden tarjoajaksi. Momenttiin ehdotetaan lisättäväksi, että Rajavar-
tiolaitoksella olisi oikeus saada momentissa säädetyt tiedot myös alusliikennepalvelujen tarjo-
ajalta sekä oikeus luovuttaa tietoja alusliikennepalvelujen tarjoajalle. Vastaava muutos ehdote-
taan tehtäväksi myös pykälän otsikkoon.  

Pykälän 2 momentin 1, 6 ja 7 kohdassa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- 
ja viestintävirastoksi. 

Pykälän 2 momentin 3 kohdassa Liikenteen turvallisuusvirasto ja Viestintävirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan lisättävän uusi 7 a kohta, jossa säädettäisiin, että Rajavartio-
laitoksella olisi oikeus saada tietoja Liikenne- ja viestintävirastolta koskien ajantasaista meriti-
lannekuvaa alusliikenteestä.  

Pykälän 2 momentin 8 kohdassa Liikennevirasto muutettaisiin alusliikennepalvelujen tarjo-
ajaksi. Lisäksi pykälään ehdotetaan lisättävän, että Rajavartiolaitoksella olisi oikeus saada il-
maliikennepalvelujen tarjoajalta ilma-alusliikennettä koskevia tietoja.   

Pykälän 2 momentin 9 kohdassa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  
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24 §. Merenkulun turvallisuusradioviestinnän vastuuviranomaiset. Pykälässä Liikennevirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. Pykälään ehdotetaan lisättävän, että Liikenne- ja 
viestintävirasto järjestää merenkulun turvallisuuteen liittyvien varoitussanomien ja tiedottei-
den sekä Saimaan alueen hätäradioliikenteen operatiivisen ylläpidon itse tai hankkii sen alus-
liikennepalvelulaissa tarkoitetulta alusliikennepalvelujen tarjoajalta. 

Voimassa olevan pykälän mukaan Rajavartiolaitos vastaa meripelastuksen vaaratilanteiden ra-
dioviestinnästä ja siihen liittyvän valmiuden ylläpitämisestä. Vaaratilanteiden radioviestintään 
kuuluu hätäkanavien kuuntelu ja radioliikenteen seuranta, hätäkutsuihin vastaaminen, etsintä- 
ja pelastusyksiköiden hälyttäminen sekä etsintä- ja pelastusoperaatioiden aikaisen radioliiken-
teen johtaminen. Meripelastuksen vaaratilanteiden radioviestintä hoidetaan yleisten radiolii-
kenneohjeiden ja merenkulun maailmanlaajuisen merihätä- ja turvallisuusjärjestelmän (Global 
Maritime Distress and Safety System, GMDSS) määräysten mukaisena hätä- ja pikaliikentee-
nä VHF- tai MF-hätä- ja turvallisuuskutsutaajuuksilla. 

Liikenne- ja viestintävirasto vastaisi pykälän mukaan muusta merenkulun turvallisuusra-
dioviestinnästä, johon kuuluvat erityisesti merenkulun turvallisuustiedotteiden välittäminen ja 
varoitussanomaliikenne. Liikenne- viestintävirasto voisi kuitenkin hankkia kyseisen turvalli-
suusradioviestinnän alusliikennepalvelulaissa tarkoitetulta alusliikennepalvelujen tarjoajalta. 
Tällä mahdollistettaisiin se, että Liikenne- ja viestintävirasto alusliikennepalvelulaissa tarkoi-
tettuna toimivaltaisena viranomaisena voisi perustamispäätöksessä antaa turvallisuusradiovies-
tinnän alusliikennepalvelujen tarjoajalle tehtäväksi. Alusliikennepalvelujen tarjoajalla olisi 
käytössään ajantasainen tieto meriliikenteestä ja mahdollisista vaaratilanteista, minkä vuoksi 
Liikenne- ja viestintävirastolla olisi tarkoituksenmukaista olla mahdollisuus antaa merenkulun 
turvallisuuteen liittyvien varoitussanomien ja tiedotteiden sekä Saimaan alueen hätäradiolii-
kenteen operatiivinen ylläpito alusliikennepalvelujen tarjoajalle. 

Käytännössä tehtävät on jaettaisiin edelleen siten, että radioliikenteen seuranta ja vaaratilan-
teiden edellyttämät toimenpiteet hoidetaan ensisijaisesti meripelastuskeskuksessa ja -
lohkokeskuksissa. Liikenne- ja viestintäviraston tai alusliikennepalvelujen tarjoajan ylläpitämä 
Turku Radio huolehtii merenkulun muusta turvallisuusradioviestinnästä ja varmentaa toimen-
piteet hätäliikenteen osalta. Sekä vaaratilanteiden radioviestinnässä että muussa merenkulun 
turvallisuusradioviestinnässä käytetään hyväksi valtakunnallista rannikkoradioverkkoa.  Pykä-
lä vastaisi Rajavartiolaitoksen ja Liikenneviraston yhteisesti sopimaa nykyistä tehtävänjakoa 
merenkulun turvallisuusradioviestinnässä. 

Liikenne- ja viestintävirastolle säädettäisiin vastuu Saimaan alueen hätäradioliikenteen hoita-
misesta. Saimaan alue on ainoa Suomen järvistä, jonne suuntautuu kansainvälistä kauppame-
renkulkua, minkä vuoksi on tarkoituksenmukaista tuottaa alueelle kansainvälisten normien 
mukaista turvallisuusradiopalvelua. Tehtävä olisi mahdollista tuottaa Saimaan alusliikenne-
palvelun kautta ilman ylimääräisiä kustannuksia tai uusia päivystysjärjestelyjä, koska aluslii-
kennepalvelulla on tehtävän hoitamiseen tarvittava radiojärjestelmä ja riittävä tilannekuva 
Saimaan alueelta. 

Alusliikennepalvelujen tarjoaja välittäisi saamansa hätäilmoitukset välittömästi asianomaiselle 
viranomaiselle, mutta vastaisi onnettomuusalueen VHF-radioliikenteestä koko pelastustapah-
tuman ajan. Liikenne- ja viestintävirasto vastaisi Saiman alueen hätäradioliikenteestä ainoas-
taan Saimaan kanavan liikennekaudella Saimaan syväväylän liikenteen osalta. Muuna aikana 
Saimaan alusliikennepalvelun VTS-keskus on kiinni eikä siellä ole päivystystä. 

1.84 Merityösopimuslaki 756/2011 
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3 §. Työsopimuksen muoto ja sisältö. Pykälän 5 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

1.85 Painelaitelaki 1144/2016 

4 §. Valvontaviranomainen. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

98 §. Painelaitteen tarkastaminen. Pykälän 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muu-
tettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi 

1.86 Pakkokeinolaki 806/2011 

9 luku. Erityisiin tutkintakeinoihin liittyvät pakkokeinot. 

2 §. Koe nautitun alkoholin tai muun huumaavan aineen toteamiseksi. Pykälän 2 momentissa 
Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

10 luku. Salaiset pakkokeinot. 

25 §. Teleosoitteen tai telepäätelaitteen yksilöintitietojen hankkiminen. Pykälän 2 momentissa 
Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

64 §. Korvaukset teleyrityksille. Pykälän 2 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liiken-
ne- ja viestintävirastoksi. 

1.87 Pelastuslaki 379/2011 

36 §. Pelastustoiminnan johtajan toimivaltuudet. Pykälän 4 momentissa Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

89 §. Tiedonsaantioikeus pelastustoimintaa ja valvontatehtäviä varten. Pykälän 4 momentin 1 
kohdassa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

89 a §. Öljy- ja aluskemikaalivahinkojen pelastustoimintaa johtavan viranomaisen tiedon-
saantioikeus. Pykälän 2 momentin 4 ja 5 kohdassa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. Momentin 6 kohdassa Liikennevirasto muutettaisiin aluslii-
kennepalvelujen tarjoajaksi. 

1.88 Poliisilaki 872/2011 

5 luku. Salaiset tiedonhankintakeinot. 

25 §. Teleosoitteen tai telepäätelaitteen yksilöintitietojen hankkiminen. Pykälän 2 momentissa 
Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

62 §. Korvaus teleyritykselle. Pykälän 3 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- 
ja viestintävirastoksi. 

1.89 Postilaki 415/2011 
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4 §. Ilmoitusmenettely. Pykälän 1, 2, 3 ja 4 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liiken-
ne- ja viestintävirastoksi. 

5 §. Ilmoitusluettelo. Pykälän 1 ja 2 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

17 §. Keräily ja jakelu. Pykälän 2 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja vies-
tintävirastoksi. 

18 §. Poikkeukset keräily- ja jakelutiheydestä. Pykälän 2 momentissa Viestintävirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

20 §. Kielellisten oikeuksien turvaaminen. Pykälän 2 momentissa Viestintävirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

22 §. Markkinoiden arviointi. Pykälän 1 ja 2 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. 

23 §. Yleispalveluvelvollisuuden asettaminen. Pykälän 1 momentissa ja 3 momentin johdanto-
kappaleessa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

24 §. Yleispalveluvelvollisuuden asettamisen edellytykset. Pykälän 1 ja 3 momentissa Viestin-
tävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

24 a §. Maailman postiliiton nimetty operaattori. Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

25 §. Yleispalveluvelvollisuuden muuttaminen. Pykälän 1 ja 2 momentissa Viestintävirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

28 §. Kustannuslaskentajärjestelmän käyttäminen. Pykälän 2 momentissa Viestintävirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

29 §. Kustannusten kohdentaminen. Pykälän 3 momentin johdantokappaleessa ja sen 3 koh-
dassa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

30 §. Kustannuslaskentajärjestelmän valvonta. Pykälän 1 momentissa, 2 momentin johdanto-
kappaleessa ja 3 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

31 §. Hinnoittelua koskeva selvittämisvelvollisuus ja kustannuslaskenta. Viestintävirasto muu-
tettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

33 §. Kustannusten korvaaminen yleispalvelun tarjoajalle. Pykälän 2 momentissa Viestintävi-
rasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

34 §. Korvauksen hakeminen ja yleispalvelun nettokustannusten laskeminen. Pykälän 2 ja 3 
momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

37 §. Postinumerojärjestelmä. Pykälän 1 ja 2 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. 
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42 §. Postipalveluiden laadun tarkkailu. Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintä-
virastoksi. 

43 §. Jakelu. Pykälän 2 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintäviras-
toksi. 

43 a §. Virheellisesti jaettujen lähetysten palauttaminen. Viestintävirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. 

44 §. Postilaatikon paikka. Pykälän 1 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

48 §. Viestintäviraston määräyksenantovaltuus. Pykälän otsikossa sekä 1 momentin johdanto-
kappaleessa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

54 §. Postiyrityksen velvollisuus toimittaa lähetys vastaanottajalle ja perillesaamattomien lä-
hetysten käsittely. Pykälän 4 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintä-
virastoksi. 

55 §. Postiyrityksen oikeus avata suljettu lähetys. Pykälän 3 ja 4 momentissa Viestintävirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

57 §. Perillesaamattomien lähetysten käsittely Viestintävirastossa. Pykälän otsikossa, 1 ja 2 
momentissa, 3 momentin johdantokappaleessa sekä 4 momentissa Viestintävirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

58 §. Lähetyksen palauttaminen Viestintävirastosta postiyritykselle. Pykälän otsikossa sekä 1 
ja 2 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

59 §. Avatun lähetyksen käsittely Viestintävirastossa. Pykälän otsikossa sekä 1, 3 ja 4 momen-
tissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

60 §. Virkavastuu. Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

61 §. Poikkeus viranomaisen asiakirjan julkisuudesta ja vaitiolovelvollisuus. Pykälän 1, 2 ja 3 
momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

65 §. Tarkemmat säännökset varautumisesta. Pykälän 2 momentin johdantokappaleessa Vies-
tintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

67 §. Yleinen ohjaus, kehittäminen ja valvonta. Pykälän 2 ja 3 momentissa Viestintävirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

67 a §. Valvonta-asioiden käsittely Viestintävirastossa. Pykälän otsikossa, 1 momentissa, 2 
momentin johdantokappaleessa sekä 3 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

68 §. Postitoiminnan valvontamaksu. Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintäviras-
toksi. 

69 §. Postitoiminnan valvontamaksun suuruus. Pykälän 4 momentissa Viestintävirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 
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70 §. Maksun määräytymisen perusteena oleva liikevaihto konsernissa. Pykälän 2 momentissa 
Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

71 §. Postitoiminnan valvontamaksun määrääminen ja periminen. Pykälän 1 ja 2 momentissa 
Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

72 §. Tiedonantovelvollisuus. Pykälän 1, 3 ja 4 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. 

73 §. Ulkomaiselta viranomaiselta saadun asiakirjan käyttö. Viestintävirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

74 §. Tietojen luovuttaminen Euroopan komissiolle ja toisille ETA-valtioille. Pykälän 1 ja 2 
momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

75 §. Pakkokeinot. Pykälän 1 ja 2 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja vies-
tintävirastoksi. 

76 §. Luvaton postitoiminnan harjoittaminen. Pykälän 1 momentissa Viestintävirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

79 §. Erimielisyyksien ratkaiseminen. Pykälän 1, 2 ja 3 momentissa Viestintävirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

80 §. Muutoksenhaku. Pykälän 1, 3 ja 4 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- 
ja viestintävirastoksi. 

81 §. Virka-apu. Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  Lisäksi pykä-
lässä rajavartiolaitoksen kirjoitusasu muutettaisiin Rajavartiolaitokseksi sekä tulliviranomai-
nen muutettaisiin Tulliksi. 

82 §. Postimerkkien julkaiseminen ja postimaksumerkinnän käyttäminen. Pykälän 2 momen-
tissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

84 §. Siirtymäsäännös. Pykälän 3, 4 ja 8 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- 
ja viestintävirastoksi. Pykälän 11 momentti poistettaisiin. 

1.90 Puolustustilalaki 1083/1991 

15 §. Telehallintokeskus muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

1.91 Rataverolaki 605/2003 

3 §. Toimivaltainen viranomainen. Pykälässä Liikennevirasto muutettaisiin Liikenne- ja vies-
tintävirastoksi. 

6 §. Verosta vapauttaminen. Pykälässä Liikennevirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävi-
rastoksi. 

7 §. Veron ilmoittamisvelvollisuus. Pykälän 1 momentissa Liikennevirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. Pykälän 2 momentissa vuosi 2017 muutettaisiin vuodeksi 2018. 
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8 §. Veron määrääminen. Pykälässä Liikennevirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintäviras-
toksi. 

9 §. Veron suorittaminen. Pykälän 3 momentissa Liikennevirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

12 §. Maksupaikat. Pykälän 2 momentissa Liikennevirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestin-
tävirastoksi. 

16 §. Oikaisuvaatimus. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikennevirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

17 §. Valitus hallinto-oikeuteen. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikennevirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. 

19 §. Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Pykälän 2 momentissa Liikennevirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

22 §. Tietojenantovelvollisuus. Pykälässä Liikennevirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintä-
virastoksi. 

1.92 Rautatielaki 304/2011 

2 §. Määritelmät. Pykälän 1 momentin 2 ja 10 kohdassa Liikennevirasto muutettaisiin valtion 
rataverkon haltijaksi. Pykälän 1 momentin 2 kohdassa Liikennevirasto muutettaisiin valtion 
rataverkoksi ja taikka-sana muutettaisiin muotoon tai. Pykälän 1 momenttiin lisättäisiin 44 
kohta, jossa valtion rataverkon haltijalla määriteltäisiin tarkoitettavan Väylävirastoa.  

5 §. Turvallisuustodistuksen hakeminen. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvi-
rasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

6 §. Turvallisuustodistuksen myöntämisen edellytykset. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen 
turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

7 §. Turvallisuustodistuksen myöntäminen. Pykälän 1 ja 3 momentissa Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

8 §. Turvallisuustodistuksen muuttaminen. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvi-
rasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

9 §. Turvallisuustodistuksen peruuttaminen. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvi-
rasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

16 §. Turvallisuuslupa ja sen hakeminen. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

17 §. Turvallisuusluvan myöntäminen. Pykälän 1, 2 ja 4 momentissa Liikenteen turvallisuusvi-
rasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

18 §. Turvallisuusluvan muuttaminen. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 
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19 §. Turvallisuusluvan peruuttaminen. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

20 §. Oikeus rataverkolle pääsyyn ja oikeus sen käyttämiseen. Pykälän 4 momentin 1 kohdas-
sa Liikennevirasto muutettaisiin valtion rataverkon haltijaksi. 

20 a §. Rataverkon käyttöoikeuden rajoittaminen. Pykälän 1 momentissa, 2 momentin 3 koh-
dassa sekä 4 momentissa Liikennevirasto muutettaisiin valtion rataverkon haltijaksi. 

22 §. Ratakapasiteetin hakeminen. Pykälän 6 momentissa Liikennevirasto muutettaisiin valti-
on rataverkon haltijaksi. 

27 b §. Ratakapasiteetin jakaminen liikenteenohjauspalvelua tarjoavan yhtiön tai yhteisön 
toimesta. Pykälä olisi uusi ja sillä valtuutettaisiin rataverkon haltija antamaan rautatielain 27 ja 
27 a §:ssä tarkoitettuja ratakapasiteetin jakamiseen liittyviä tehtäviä liikenteenohjauspalveluja 
tarjoavan yhtiön tai yhteisön hoidettavaksi. Unionilainsäädäntö ja etenkin EU:n neljäs rauta-
tiepaketti mahdollistaa sen, että rataverkon haltija voi hankkia rataverkon haltijan toimenku-
vaan kuuluvia tehtäviä ulkopuolisilta tahoilta, mukaan lukien liikenteenohjauspalvelut sekä ra-
takapasiteetin hakemiseen ja jakamiseen liittyvät tehtävät. Rataverkon haltijalla olisi kuitenkin 
vastuu ratakapasiteetin jakamisesta myös tilanteessa, jossa se on hankkinut liikenteenohjaus-
palvelut ulkopuoliselta taholta. Suomessa liikenteenohjauspalveluja tarjoaa tällä hetkellä Fin-
rail Oy.  Kiireellisen ratakapasiteetin myöntäminen kuuluu nykyisin Liikenneviraston osana 
olevalle rataliikennekeskukselle. Kiireellisen ratakapasiteetin myöntäminen on useimmissa ta-
pauksissa hyvin operatiivista luonteeltaan ja edellyttää yhteensovittamista liikennetilantee-
seen, josta paras kuva on liikenteenohjauksella. Tämän vuoksi tehtäisiin mahdolliseksi, että 
liikenteenohjauspalveluja tuottava yhtiö voisi tehdä nämä kiireellisen ratakapasiteetin jakopää-
tökset. Edellytyksenä tehtävien ulkoistamiselle olisi, että rataverkon haltijan olisi määriteltävä 
rataverkolla harjoitettavan liikenteen etusija- ja kiireellisyysperiaatteet, joita liikenteenohjaus-
palveluja tarjoavan yhtiön tai yhteisön olisi noudatettava hoitaessaan pykälässä tarkoitettuja 
tehtäviä ja tehdessään ratakapasiteetin jakamiseen liittyviä ratkaisuja.  

Pykälässä tarkoitettuja ratakapasiteetin jakamiseen ja käyttöön liittyviä tehtäviä voisi hankkia 
liikenteenohjauspalveluja tarjoavalta yhtiöltä ja yhteisöltä niin valtion rataverkon haltija kuin 
yksityisraiteen haltijat. Koska rataverkon haltijalla säilyy vastuu ratakapasiteetin jakamiseen 
liittyvistä ratkaisuista myös tilanteessa, jossa ne on hankittu ulkopuoliselta taholta, ratakapasi-
teetin hakijalla olisi oikeus pykälän 2 momentin pyytää rataverkon haltijaa tarkistamaan lii-
kenteenohjauspalvelua tarjoavan yhtiön tai yhteisön 1 momentissa tarkoitettu ratakapasiteetin 
jakamista ja käyttämistä koskeva ratkaisu. Rataverkon haltijan olisi ilmoitettava hakijalle lop-
putuloksesta viipymättä. Hakijan oikeus kääntyä asiassa rataverkon haltijan puoleen ei millään 
tavoin rajoittaisi asianosaisen oikeutta hakea asiaan oikaisua myös sääntelyelimeltä 72 §:n 1 
momentin 3 kohdassa säädetyllä tavalla.  

28 a §. Ratakapasiteetin varausmaksu. Pykälän 3 momentissa Liikennevirasto valtion rataver-
kon haltijana muutettaisiin lyhyempään muotoon valtion rataverkon haltija siten, että maininta 
Liikennevirastosta poistuisi. Lisäksi pykälän 3 momentissa viittaus Liikenneviraston maksulli-
sista suoritteista annettuun liikenne ja viestintäministeriön asetukseen (1026/2014) korvattai-
siin viittauksella Väyläviraston maksullisista suoritteista annettuun liikenne- ja viestintäminis-
teriön asetukseen, joka ministeriön on myöhemmin tarkoitus antaa ja jossa jatkossa voidaan 
tarkemmin säätää momentissa mainitusta valtion rataverkon ratakapasiteetin varausmaksusta. 

32 §. Verkkoselostus. Pykälän 4 momentissa Liikennevirasto muutettaisiin valtion rataverkon 
haltijaksi. 
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32 a §. Museoraide. Liikennevirasto muutettaisiin valtion rataverkon haltijaksi ja Liikenteen 
turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

36 §. Liikenteenohjaus ja liikennöinnistä sopiminen. Liikenteenohjauspalvelulla tarkoitetaan 
teknisluonteisia junan lähettämiseen, merkin- ja viestinantoon sekä tietojen antamiseen junan 
liikkumisesta liittyviä toimenpiteitä, joiden avulla junan turvallinen kulku kahden liikennepai-
kan välisellä rataosuudella voidaan varmistaa. Liikenteenohjauspalvelu kuuluu rataverkon hal-
tijan vastuulle, mutta palvelu voidaan hankkia ulkopuoliselta taholta. Suomessa liikenteenoh-
jauspalvelua on tarjonnut tähän asti rautatieyrityksistä riippumaton ja itsenäinen valtionyhtiö 
Finrail Oy.   

Pykälään tehtäisiin eräitä teknisluonteisia tarkistuksia. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikennevi-
rasto muutettaisiin valtion rataverkon haltijaksi. Pykälän 1 momentin mukaan yksityisraiteen 
haltija voisi sopia valtion rataverkon haltijan kanssa liikenteenohjauspalvelun järjestämisestä 
rataverkollaan tai jollakin sen osalla. Tämä ei estä sitä, etteikö yksityisraiteen haltija voi suo-
raan hankkia liikenteenohjauspalvelut näitä tarjoavalta yhtiöltä tai yhteisöltä samalla tavalla 
kuin valtion rataverkon haltija. Pykälän 2 momentin mukaan valtion rataverkon haltija olisi 
vastuussa liikenteenohjauspalvelun valtakunnallisesta järjestämisestä ja koordinaatiosta valti-
on rataverkolla. Pykälän 3 momentin mukaan rataverkon haltijoiden olisi huolehdittava siitä, 
että liikennöinnin ja liikenteenohjauksen käytännön järjestelyistä sovitaan silloin, kun rataver-
kot liittyvät toisiinsa ja niiden välillä liikennöidään. 

Pykälän 4 momentin mukaan jos rataverkon haltija hankkii liikenteenohjauspalvelut muulta 
yhtiöltä tai yhteisöltä, sen on omassa turvallisuusjohtamisjärjestelmässään otettava huomioon 
liikenteenohjauspalveluja tarjoavan yhtiön tai yhteisön toiminta. Rataverkon haltijan on val-
misteltava turvallisuusjohtamisjärjestelmänsä liikenteenohjausta koskeva osuus yhteistyössä 
liikenteenohjauspalvelua tarjoavan yhtiön tai yhteisön kanssa niin, että palvelun tarjoaja on 
tietoinen toiminnan harjoittamiseen liittyvistä riskeistä ja sitoutunut turvallisuusjohtamisjärjes-
telmän tavoitteisiin ja toimenpiteisiin.  

Rataverkon haltija vastaisi turvallisuusjohtamisjärjestelmänsä puitteissa siitä, että liiken-
teenohjauspalveluja tarjoava yhtiö tai yhteisö on varautunut riittävällä tavalla vaaratilanteisiin, 
onnettomuuksiin, poikkeusolosuhteisiin sekä häiriötilanteisiin ja näistä säädettäisiin tarkem-
min lain 79, 81 ja 81 a §:iin esitettyjen muutosten mukaisesti. Vaikka viranomaisvalvontaa 
koskevaa 77 §:ää ja viranomaisvalvonnan suorittamista koskevaa 78 §:ää ei esitetä muutetta-
vaksi, on muistettava, että Liikenne- ja viestintäviraston viranomaisvalvonta kohdistuu rata-
verkon haltijan turvallisuusjohtamisjärjestelmän pohjalta myös liikenteenohjauspalveluja tar-
joavaan yhtiöön tai yhteisöön. Liikenne- ja viestintävirasto voi kansallisena turvallisuusviran-
omaisena esittää turvallisuusjohtamisjärjestelmään muutostarpeita, jos se havaitsee viran-
omaisvalvonnan yhteydessä puutteita. Myös liikenne- ja viestintäministeriö voi asettaa valtion 
rataverkon hallinnasta vastaavalle Väylävirastolle asettaa tulosohjauksen puitteissa sekä lii-
kenteenohjauspalvelua tarjoavalle yhtiölle omistajaohjauksen puitteissa näiden toimintaa kos-
kevia tavoitteita.  Rataverkon haltijan on yhteistyössä liikenteenohjauspalvelua tarjoavan yhti-
ön tai yhteisön kanssa sovittava siitä, miten liikenteenohjauspalvelut on integroitu osaksi rata-
verkon haltijan turvallisuusjohtamisjärjestelmää. Rataverkon haltijan on vuosikertomukses-
saan myös arvioitava liikenteenohjauspalvelujen järjestämiseen liittyviä riskejä, häiriöitä, 
poikkeama- ja vaaratilanteita sekä esitettävä näiden osalta kehittämistoimenpiteitä, jotka sen 
tulisi käydä läpi yhdessä liikenteenohjauspalveluja tarjoavan yhtiön tai yhteisön kanssa.  

Liikenne- ja turvallisuusvirastolla on 78 §:n nojalla oikeus päästää rautatiejärjestelmään kuu-
luvaa tehtävää suorittavan yrityksen toimitiloihin ja muihin tiloihin ja tämä oikeuttaa myös 
pääsyn liikenteenohjauspalvelua suorittavan yhtiön tai yhteisön tiloihin viranomaisvalvontaa 
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suorittamaan. Rataverkon haltijan olisi myös huolehdittava siitä, että hankkiessaan liiken-
teenohjauspalvelut ulkopuoliselta palveluntarjoajalta, se sisällyttää omaan rautatielain 82 §:ssä 
tarkoitettuun Liikenne- ja viestintävirastolle antamaansa onnettomuuksia ja vaaratilanteita 
koskevaan raporttiin myös tiedot liikenteenohjauspalveluja tarjoavan yhtiön tai yhteisön rata-
verkon haltijalle raportoimista vaaratilanteista.  

Liikenteenohjauspalvelu on teknisluonteista tosiasiallista toimintaa samalla tavoin kuin len-
nonvarmistuspalvelu (vrt. lennonvarmistuspalvelun osalta PeVL 47/2005). Näin ollen liiken-
teenohjauspalvelun tarjontaan ei sisälly merkittävää julkisen vallan käyttöä eikä liikenteenoh-
jauspalvelua tarjoava yhtiö tai yhteisö tee toiminnan yhteydessä varsinaisia hallintopäätöksiä. 
Liikenteenohjauspalvelua tarjoavan yhtiön tai yhteisön palveluksessa olevaan henkilöön on 
sovellettu ja sovellettaisiin jatkossakin pykälän 5 momentissa säädetyllä tavalla kuitenkin ri-
kosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä hänen suorittaessaan tässä pykälässä tar-
koitettuja liikenteenohjauspalvelutehtäviä. Momentti sisältäisi jatkossakin viittauksen raidelii-
kennevastuulakiin, jossa säädetään raideliikenteessä aiheutuneiden henkilö- ja esinevahinko-
jen korvaamisesta. 

37 b §. Lisämaksut. Pykälän 2 momentissa Liikennevirasto valtion rataverkon haltijana muu-
tettaisiin lyhyempään muotoon valtion rataverkon haltija siten, että maininta Liikennevirastos-
ta poistuisi. Lisäksi pykälän 2 momentissa viittaus Liikenneviraston maksullisia suoritteita 
koskevan liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen mukaisiin hinnoitteluperusteisiin muutet-
taisiin viittaukseksi Väyläviraston maksullisia suoritteita koskevan liikenne- ja viestintäminis-
teriön asetuksen mukaisiin hinnoitteluperusteisiin, sillä liikenne- ja viestintäministeriön on 
tarkoitus tulevaisuudessa antaa Väyläviraston maksuja koskeva asetus. 

38 c §. Kannustimet rataverkon haltijalle. Pykälän 2 momentissa Liikenne- ja viestintäminis-
teriön ja Liikenneviraston väliset viraston tulostavoitteita koskevat neuvottelut muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintäministeriön ja Väyläviraston välisiksi tulostavoitteita koskeviksi neuvot-
teluiksi. Liikennevirasto valtion rataverkon haltijana muutettaisiin lyhyempään muotoon valti-
on rataverkon haltija siten, että maininta Liikennevirastosta poistuisi momentista kokonaan.  

39 §. Turvallisuuden perusteet. Pykälän 4 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

41 §. Turvallisuustavoitteiden saavuttamisen seuranta. Pykälän 1,2 ja 3 momentissa Liiken-
teen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

41 a §. Velvollisuus huolehtia  viestintäverkkoihin ja tietojärjestelmiin kohdistuvien riskien 
hallinnasta ja tietoturvallisuuteen liittyvästä häiriöstä ilmoittaminen. Lain (  /  ) uuden pykä-
län 2, 3, 4 ja 6 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintä-
virastoksi. Pykälän 5 momentti kumottaisiin, koska Liikenteen turvallisuusvirasto ja Viestin-
tävirasto yhdistyisivät yhdeksi uudeksi virastoksi eli Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

43 §. Yhteentoimivuuden teknisistä eritelmistä poikkeaminen. Pykälän 1,2 ja 3 momentissa 
Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

44 §. Rakenteellisen osajärjestelmän käyttöönottolupa. Pykälän 1 momentissa Liikenteen tur-
vallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

45 §. Rakenteellisen osajärjestelmän vaatimustenmukaisuuden arviointi. Pykälän 1 ja 5 mo-
mentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 
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46 §. Osajärjestelmän valmistamista, rakentamista, parantamista tai uudistamista koskeva 
suunnitelma. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

47 §. Rakentamisaikainen käyttölupa. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusviras-
to muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

47 a §. Koeajolupa kalustoyksikköön kuuluvien osajärjestelmien testausta varten. Pykälän 1 
momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

48 §. Käyttöönottoluvan myöntäminen ja peruuttaminen. Pykälän 1 momentissa Liikenteen 
turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

48 a §. Kalustoyksikköön kuuluvan osajärjestelmän käyttöönottolupa. Pykälän 1 momentissa 
Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

49 §. Yhteentoimivuuden osatekijän vaatimustenmukaisuus. Pykälän 3, 4 ja 6 momentissa Lii-
kenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

51 §. Kalustoyksikön käyttöönottolupa. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvi-
rasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

52 §. Kalustoyksikön käyttöönottolupaa koskevan hakemuksen uudelleentutkiminen. Pykälän 1 
momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

52 a §. Yhteentoimivuuden teknisten eritelmien mukaisen kalustoyksikön ensimmäinen käyt-
töönottolupa. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liiken-
ne- ja viestintävirastoksi. 

52 b §. Muun kuin yhteentoimivuuden teknisten eritelmien mukaisen kalustoyksikön ensim-
mäinen käyttöönottolupa. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

53 §. Kalustoyksikkötyyppien hyväksyntä. Pykälän 1,2 ja 3 momentissa Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

54 §. Kalustoyksikköjä koskevat täydentävät käyttöönottoluvat. Pykälän 2, 3 ja 5 momentissa 
Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. Pykälän 3 mo-
mentissa Liikennevirasto muutettaisiin valtion rataverkon haltijaksi.  

55 §. Yhteentoimivuuden teknisten eritelmien mukaisten kalustoyksiköiden täydentävät käyt-
töönottoluvat. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

56 §. Muiden kuin yhteentoimivuuden teknisten eritelmien mukaisten kalustoyksiköiden täy-
dentävät käyttöönottoluvat. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

57 §. Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä käytettävien 
kalustoyksiköiden käyttöönotto. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 
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59 §. Sertifiointielin ja kunnossapidosta vastaavan yksikön sertifiointi. Pykälän 2 ja 4 momen-
tissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

60 §. Poikkeukset kolmannen maan kalustoyksiköiden kunnossapidosta vastaavan yksikön 
määrittelylle ja sertifioinnille. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja vies-
tintävirastoksi. 

61 §. Ilmoitetun laitoksen nimeäminen ja nimeämisen peruuttaminen. Pykälän 1, 2 ja 4 mo-
mentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

64 §. Ilmoitetun laitoksen käyttämä kieli ja virkavastuu. Pykälän 1 momentissa Liikenteen 
turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

65 §. Vaatimustenmukaisuuden arviointi FI-tarkastuksessa. Pykälän 2, 3, 4 ja 5 momentissa 
Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

66 §. Riippumattomasta turvallisuusarvioinnista vastaavan laitoksen tehtävät sekä laitoksen 
nimeäminen ja nimeämisen peruuttaminen. Pykälän 2, 4 ja 5 momentissa Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

66 a §. Riippumattomasta turvallisuusarvioinnista vastaavan laitoksen käyttämä kieli ja vir-
kavastuu. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

67 §. Kalustoyksikön numerointi. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

68 §. Kalustorekisteri. Pykälän 1, 3 ja 4 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  

69 §. Kalustoyksikön rekisteröinti ja sen poistaminen rekisteristä. Pykälän 1 momentissa Lii-
kenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

70 §. Ratarekisteri. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. 

71 §. Sääntelyelin. Pykälän 1 ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

71 b §. Sääntelyelimen tehtävät. Pykälän 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

73 a §. Sääntelyelimen ja muiden viranomaisten välinen tietojen vaihto ja yhteistyö. Pykälän 1 
ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

74 §. Yhteentoimivuuden teknisiä eritelmiä koskevat viranomaismääräykset. Liikenteen turval-
lisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

75 §. Rautateitä koskevat viranomaismääräykset. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 
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76 §. Poikkeuslupa. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. 

77 §. Viranomaisvalvonta. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

78 §. Viranomaisvalvonnan suorittaminen. Pykälän 1 ja 3 momentissa Liikenteen turvalli-
suusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

79 §. Rautateitä uhkaavaan vaaraan ja onnettomuuteen varautuminen. Pykälään lisättäisiin 
uusi 2 momentti, joka liittyisi rataverkon haltijan mahdollisuuteen hankkia liikenteenohjaus-
palvelut muulta yhtiöltä ja yhteisöltä.  Jos rataverkon haltija ei itse tuota liikenteenohjauspal-
veluita, vaan hankkii ne muulta yhtiöltä tai yhteisöltä, sen olisi uuden 2 momentin mukaan 
huolehdittava siitä, että liikenteenohjauspalveluja tarjoava yhtiö tai yhteisö varautuu riittävällä 
tavalla rautatietä uhkaavaan vaaraan tai onnettomuuteen. Rataverkon haltijan olisi otettava 
tämä huomioon turvallisuusjohtamisjärjestelmässään ja sitoutettava liikenteenohjauspalveluja 
tarjoava yhtiö tai yhteisö tältä osin toimimaan rataverkon haltijan turvallisuusohjelman mukai-
sesti.  

Pykälän aikaisemmasta 2 momentista tulisi uusi 3 momentti ja siinä Liikenteen turvallisuusvi-
rasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. Momenttiin lisättäisiin rautatieliikenteen 
harjoittajan, rataverkon haltijan sekä rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtäviä hoitavi-
en tahojen lisäksi myös liikenteenohjauspalveluja tarjoava yhtiö tai yhteisö niiden toimijoiden 
rinnalle, joita Liikenne- ja viestintävirasto voisi velvoittaa osallistumaan pelastusharjoituksiin 
ja rautatieliikenteen pelastustoimintaan.  

80 §. Rautatieonnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinta. Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

81 §. Varautuminen poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin. Pykälään esitetään lisättäväksi uusi 2 
momentti liittyen liikenteenohjauspalveluja tarjoavan yhtiön tai yhteisön toimintaan ja samalla 
pykälän nykyisestä 2 momentista tulisi uusi 3 momentti. Uudessa 2 momentissa säädettäisiin, 
että jos turvallisuusluvan haltija eli rataverkon haltija ei itse tuota liikenteenohjauspalveluja, 
vaan hankkii ne muulta yhtiöltä tai yhteisöltä, turvallisuusluvan haltija vastaa siitä, että liiken-
teenohjauspalveluja tuottava yhtiö tai yhteisö varautuu poikkeusoloihin. Turvallisuusluvan 
haltijan olisi myös huolehdittava siitä, että liikenteen ohjauspalvelua tuottavan yhtiön tai yh-
teisön toiminta jatkuu mahdollisimman häiriöttömästi myös valmiuslaissa (1552/2011) tarkoi-
tetuissa poikkeusoloissa ja niihin rinnastettavissa normaaliolojen häiriötilanteissa. Liiken-
teenohjauspalveluja tuottavan yhtiön tai yhteisön olisi osallistuttava turvallisuusluvan haltijan 
edellyttämällä tavalla valmiussuunnitteluun ja valmisteltava etukäteen poikkeusoloissa ja 
normaaliolojen häiriötilanteissa tapahtuvaa toimintaa. 

81 a §. Toimenpiteet häiriötilanteissa. Liikenteenohjauspalveluja tuottava yhtiö tai yhteisö li-
sättäisiin pykälän 2 momenttiin niin, että rataverkon haltija voisi vaatia rautatieyritysten lisäk-
si myös liikenteenohjauspalveluja tuottavan yhtiön tai yhteisön antamaan rataverkon haltijan 
käyttöön resurssit, joita se pitää tarpeellisena tilanteen palauttamiseksi ennalleen mahdolli-
simman nopeasti. Liikenteenohjauspalveluja tuottavalla yhtiöllä tai yhteisöllä olisi oikeus pe-
riä kohtuullinen korvaus resurssiensa käytöstä. Pykälän 3 momenttiin lisättäisiin säännös, jon-
ka mukaan Liikenne- ja viestintävirasto valvoisi sitä, että liikenteenohjauspalveluja tuottava 
yhtiö tai yhteisö noudattaa tämän pykälän 2 momentissa säädettyjä resursseja koskevia vaati-
muksia. 
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82 §. Onnettomuuksista ja vaaratilanteista ilmoittaminen. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liiken-
teen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

82 a §. Onnettomuutta tai vaaratilannetta koskevan tiedon käyttö. Pykälän 1 momentissa Lii-
kenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

83 §. Turvallisuutta koskevat suositukset. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liiken-
ne- ja viestintävirastoksi. 

84 §. Rautatieliikenteen viestintä ja tallenteet. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikennevirasto 
muutettaisiin Väylävirastoksi. Pykälän 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi. Pykälän 2 momenttia muutettaisiin siten, että myös liiken-
teenohjauspalveluja tarjoavalla yhtiöllä tai yhteisöllä olisi oikeus käyttää pykälässä tarkoitettu-
ja rautatieliikenteen tallenteita ja niitä koskevia tunnistamistietoja. Näitä tietoja liikenteenoh-
jauspalveluja tarjoava yhtiö tai yhteisö voisi käyttää esimerkiksi liikenneturvallisuuden val-
vontaan ja kehittämiseen sekä toiminnassaan tapahtuneiden vaaratilanteiden ja onnettomuuk-
sien tutkintaan vastaavien tapahtuminen ennaltaehkäisemiseksi. Pykälän 3 momenttia täyden-
nettäisiin siten, että liikenteenohjauspalveluja tarjoavan yhtiön lisäksi myös vastaavalla yhtei-
söllä olisi momentissa säädetty tiedonsaantioikeus. 

86 §. Huomautus ja varoitus. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

87 §. Liikenteen turvallisuusviraston ja sääntelyelimen oikeus tehostekeinoihin. Pykälän otsi-
kossa sekä 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävi-
rastoksi. 

88 §. Toimenpiteeseen tai tapahtumaan puuttuminen. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

93 §. Muutoksenhaku. Pykälän 1, 3 ja 6 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

94 §. Viranomaisten tiedonsaantioikeus. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuusvi-
rasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. Pykälän 3 momentissa Liikennevirasto 
muutettaisiin Väylävirastoksi. 

94 a §. Eräät ilmoitusvelvollisuudet. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

96 §. Siirtymäsäännökset. Pykälän 7 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. Pykälän 8 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Lii-
kenteen turvallisuusviraston antamat määräykset jäisivät voimaan Liikenne- ja viestintäviras-
ton määräyksinä, kunnes niistä toisin määrätään. Pykälän 5 ja 6 momentteja ehdotetaan ku-
mottaviksi vanhentuneita ja siten tarpeettomina. 

1.93 Laki sähköisen viestinnän palveluista 1090/2002 

4 §. Toiminnan harjoittamista koskevat ilmoitusvelvollisuudet. Pykälän 1 momentin johdanto-
kappaleessa sekä 4, 5, 6 ja 7 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintä-
virastoksi. 
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5 §. Ilmoitusluettelo. Pykälän 1 ja 2 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

7 §. Verkkotoimiluvan julistaminen haettavaksi. Pykälän 2 momentissa Viestintävirasto muu-
tettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

9 §. Verkkotoimiluvan myöntäminen lyhytaikaiseen toimintaan. Pykälän 1, 2 ja 3 momentissa 
Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

11 §. Verkkotoimiluvan myöntäminen huutokaupalla. Pykälän 2 ja 5 momentissa Viestintävi-
rasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

12 §. Tarkemmat määräykset huutokauppamenettelystä. Pykälän 1 momentin johdantokappa-
leessa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

13 §. Huutokauppaan osallistuminen. Pykälän 1 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

14 §. Huutokauppamenettelyn julkisuus. Pykälän 2 ja 4 momentissa Viestintävirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

15 §. Tarjousten hylkääminen huutokaupassa. Pykälän 1 ja 2 momentissa Viestintävirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

16 §. Verkkotoimiluvan ehdot. Pykälän 3 momentin 2 kohdassa Viestintävirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

18 §. Verkkotoimiluvan siirtäminen. Pykälän 8 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. 

23 §. Ohjelmistotoimiluvan hakumenettely. Pykälän 1 momentin johdantokappaleessa, 1 mo-
mentin 6 kohdassa sekä 2 ja 3 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestin-
tävirastoksi. 

25 §. Ohjelmistotoimiluvan myöntäminen. Pykälän 1 momentin johdantokappaleessa sekä 2 ja 
3 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

26 §. Ohjelmistotoimiluvan myöntäminen yleisen edun televisiotoimintaan. Pykälän 2, 4 ja 5 
momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

28 §. Lyhytaikainen ohjelmistotoimilupa. Pykälän 1 ja 3 momentissa Viestintävirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

30 §. Ohjelmistotoimiluvan siirtäminen. Pykälän 1 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

31 §. Ohjelmistotoimiluvan raukeaminen. Pykälän 1 momentissa Viestintävirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

33 §. Ohjelmistotoimiluvasta luopuminen. Pykälässä Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- 
ja viestintävirastoksi. 
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34 §. Ohjelmistotoimilupaa edellyttävä analoginen radiotoiminta. Pykälän 1 momentissa 
Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

35 §. Analogisen radiotoiminnan ohjelmistotoimiluvan hakumenettely. Pykälän 1 momentissa 
Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

36 §. Ohjelmistotoimiluvan myöntäminen analogiseen radiotoimintaan. Pykälän 1 momentin 
johdantokappaleessa sekä 2 ja 3 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja vies-
tintävirastoksi. 

39 §. Radiolupa. Pykälän 1, 2, 3, 4, 6, 9 ja 10 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. 

40 §. Radioluvan myöntäminen. Pykälän 1, 2 ja 4 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

41 §. Radioluvan ja taajuusvarauksen myöntämisen edellytykset. Pykälän 1 momentin 1 ja 4 
kohdassa sekä 5 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi 

42 §. Lupaehdot. Pykälän 1 ja 2 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja vies-
tintävirastoksi 

43 §. Kuulemisvelvollisuus. Pykälässä Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävi-
rastoksi. 

45 §. Taajuusvarauksen myöntäminen. Pykälän 1 ja 2 momentissa Viestintävirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

46 §. Radioluvan uusiminen hakemuksetta. Pykälän 1 ja 2 momentissa Viestintävirasto muu-
tettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

47 §. Radioluvan muuttaminen. Pykälän 1, 3 ja 4 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

48 §. Radioluvan siirtäminen ja vuokraaminen. Pykälän 2 ja 4 momentissa Viestintävirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  

49 §. Radioluvan ja radiotaajuuksien varauksen peruuttaminen. Pykälän 1 momentin johdan-
tokappaleessa ja 1 momentin 3 kohdassa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintä-
virastoksi. 

50 §. Päätös häiriösuojauksesta. Pykälän 1 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liiken-
ne- ja viestintävirastoksi. 

51 §. Markkinamäärittely. Pykälässä Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintäviras-
toksi. 

52 §. Markkina-analyysi ja päätös huomattavasta markkinavoimasta. Pykälän 1, 2, 3 ja 4 
momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

53 §. Tukkumarkkinoilla huomattavan markkinavoiman yritykselle asetettavat velvollisuudet. 
Pykälän 1, 3 ja 4 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 
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54 §. Vähittäismarkkinoilla huomattavan markkinavoiman yritykselle asetettavat velvollisuu-
det. Pykälän 1 momentissa, 2 momentin johdantokappaleessa ja 4 momentissa Viestintävirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

55 §. Muun kuin huomattavan markkinavoiman aseman perusteella asetettavat velvollisuudet. 
Pykälän 1 ja 3 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

56 §. Huomattavan markkinavoiman perusteella asetettavat käyttöoikeuden luovutukseen liit-
tyvät velvollisuudet. Pykälän 1 momentin johdantokappaleessa ja 2 momentissa Viestintäviras-
to muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

57 §. Muun kuin huomattavan markkinavoiman perusteella asetettavat käyttöoikeuden luovu-
tukseen liittyvät velvollisuudet. Pykälän 1 momentin johdantokappaleessa ja 2 momentissa 
Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

58 §. Rinnakkain sijoittaminen ja yhteiskäyttö. Pykälän 1 momentin johdantokappaleessa sekä 
2 ja 3 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

61 §. Yhteenliittämisvelvollisuus huomattavan markkinavoiman perusteella. Pykälän 1, 2 ja 3 
momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

62 §. Muulla perusteella asetettava yhteenliittämisvelvollisuus. Pykälän 1 momentin johdan-
tokappaleessaViestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

65 §. Puhelinverkon käytöstä perittävä korvaus. Pykälän 2 momentissa Viestintävirasto muu-
tettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

67 §. Käyttöoikeuden luovutusvelvollisuuteen liittyvät tekniset velvoitteet. Pykälässä Viestintä-
virasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

68 §. Syrjimättömyysvelvollisuus. Pykälän 1 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. 

69 §. Avoimuutta koskevat velvollisuudet. Pykälän 1 ja 3 momentissa Viestintävirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

70 §. Kirjanpidollinen eriyttämisvelvollisuus. Pykälän 1, 2 ja 3 momentissa Viestintävirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

71 §. Käyttöoikeuden ja yhteenliittämisen hinnoittelua koskevat velvollisuudet. Pykälän 1, 2 ja 
4 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

72 §. Muun kuin huomattavan markkinavoiman perusteella asetettava hinnoitteluvelvoite. Py-
kälässä Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  

73 §. Hinnoittelua koskeva selvittämisvelvollisuus. Pykälän 1, 2, 3 ja 4 momentissa Viestintä-
virasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

74 §. Kustannuslaskentajärjestelmä. Pykälän 1 ja 2 momentissa, 3 momentin johdantokappa-
leessa sekä 3 momentin 3 kohdassa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintäviras-
toksi. 
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75 §. Kustannuslaskentajärjestelmän valvonta. Pykälän 1 momentissa, 2 momentin johdanto-
kappaleessa ja 3 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

76 §. Toiminnallinen eriyttämisvelvollisuus. Pykälän 1 momentissa ja 3 momentin johdanto-
kappaleessa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

77 §. Omistajanvaihdosta koskeva ilmoitusvelvollisuus. Pykälän 1 ja 2 momentissa Viestintä-
virasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

81 §. Vahingonkorvausvelvollisuus. Pykälän 5 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. 

82 §. Markkinamäärittelyä, markkina-analyysiä ja huomattavaa markkinavoimaa koskeva 
kuuleminen. Pykälän 1 momentin johdantokappaleessa sekä 2 ja 3 momentissa Viestintäviras-
to muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

83 §. Yrityksille asetettavaa velvoitetta koskeva kuuleminen. Pykälän 1, 2, 4 ja 4 momentissa 
Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

84 §. Menettely kiireellisissä tapauksissa. Pykälän 1 momentin johdantokappaleessa ja 2 mo-
mentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

85 §. Yleispalveluyrityksen nimeäminen. Pykälän 2 ja 3 momentissa Viestintävirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

86 §. Yleisiä puhelinpalveluja koskeva yleispalveluvelvollisuus. Pykälän 1, 3 ja 4 momentissa 
Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

87 §. Internetyhteyspalvelua koskeva yleispalveluvelvollisuus. Pykälän 1, 3 ja 4 momentissa 
Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

89 §. Yhteystietopalveluja koskeva yleispalveluvelvollisuus. Pykälän 1 ja 3 momentissa Vies-
tintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

90 §. Verkkopalvelua koskeva yleispalveluvelvollisuus. Pykälässä Viestintävirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

92 §. Yleispalvelun hintojen seuranta. Pykälässä Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi 

93 §. Yleispalvelun nettokustannukset. Pykälän 2 ja 3 momentissa Viestintävirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi 

94 §. Kustannusten korvaaminen yleispalveluyritykselle. Pykälän 2 momentissa Viestintäviras-
to muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

96 §. Taajuuksien käytöstä annetut Viestintäviraston määräykset. Pykälän otsikossa sekä 1, 2, 
3, 5 ja 6 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

97 §. Taajuushallintoa koskevat erityiset säännökset. Pykälän 2 ja 3 momentissa Viestintävi-
rasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 
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98 §. Telealueet. Pykälän 1 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävi-
rastoksi. 

99 §. Numerointia koskeva Viestintäviraston määräys. Pykälän otsikossa ja 2 momentissa 
Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  

100 §. Numerointipäätös. Pykälän 1, 3 ja 5 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liiken-
ne- ja viestintävirastoksi. 

101 §. Numeron tai tunnuksen käyttöoikeuden peruuttaminen. Pykälän 1 momentin johdanto-
kappaleessa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

102 §. Puhelinnumeron siirrettävyys. Pykälän 2 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

103 §. Puhelinnumeron siirrettävyyttä koskevat tekniset määräykset. Pykälän 1 momentissa ja 
2 momentin johdantokappaleessa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastok-
si. 

104 §. Televiestintä Euroopan talousalueella. Pykälän 3 momentissa Viestintävirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

105 §. Yleinen ulkomaantunnus. Pykälän 2 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liiken-
ne- ja viestintävirastoksi. 

110 §. Verkon neutraliteetti. Pykälän 2 momentin johdantokappaleessa ja 3 momentissa Vies-
tintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

111 §. Käyttöoikeus kiinteistön tai rakennuksen sisäiseen verkkoon. Pykälän 2 momentissa 
Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

120 §. Virhe viestintäpalvelun toimituksessa. Pykälän 1 momentin 1 kohdassa Viestintävirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

124 §. Virhettä tai viivästystä koskeva ilmoitusvelvollisuus. Pykälän 2 momentissa Viestintävi-
rasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

130 §. Palvelun laatua koskeva julkaisuvelvollisuus. Pykälän 1 ja 2 momentissa Viestintävi-
rasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

132 §. Liittymän tunnistus. Pykälän 7 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

134 §. Laskun erittely ja yhteyskohtainen erittely. Pykälän 7 momentissa Viestintävirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. Pykälän 2 momenttiin on sisällytetty käsiteltä-
vänä olevaan hallituksen esitykseen HE 132/2017 vp sisältyvä muutos. 

135 §. Oikeus rajoittaa liittymän käyttöä muun kuin viestintäpalvelun vastaanottamiseen. Py-
kälän 2 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

143 §. Käsittelyoikeus väärinkäytöstapauksissa. Pykälän 2 momentissa Viestintävirasto muu-
tettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 
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145 §. Käsittelyä koskevien tietojen tallentaminen. Pykälän 2 momentissa Viestintävirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

157 §. Velvollisuus säilyttää tiedot viranomaistarpeita varten. Pykälän 8 momentissa Viestin-
tävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

158 §. Viranomaistarpeita varten säilytettävien tietojen käsittelyssä noudatettavat velvoitteet 
ja menettelytavat. Pykälän 6 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintä-
virastoksi. 

163 §. Soveltamisala. Pykälän 2 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja vies-
tintävirastoksi. 

164 §. Viestintäviraston verkkotunnustoiminta ja verkkotunnusten välittäminen. Pykälän otsi-
kossa sekä 1 ja 2 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

165 §. Verkkotunnusvälittäjän ilmoitusvelvollisuudet. Pykälän 2 ja 3 momentissa Viestintävi-
rasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

166 §. Verkkotunnuksen muoto ja sisältö. Pykälän 3 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

167 §. Tietojen merkitseminen verkkotunnusrekisteriin ja tietojen julkaiseminen. Pykälän 2 ja 
4 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

168 §. Verkkotunnuksen siirtäminen ja verkkotunnusvälittäjän vaihtaminen. Pykälän 1, 2, 3 ja 
4 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

169 §. Verkkotunnusmerkinnän poistaminen. Pykälän 1, 2, 3, 4 ja 6 momentissa Viestintävi-
rasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

170 §. Verkkotunnusvälittäjän muut velvollisuudet. Pykälän 1 momentin 3 ja 7 kohdassa sekä 
2 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

171 §. Verkkotunnushallinnon järjestäminen. Pykälän 1 momentin johdantokappaleessa ja 2 
momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

172 §. Verkkotunnuksen tietoturvan varmistaminen. Pykälän 1 momentissa Viestintävirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

195 §. Yhteystietopalvelun saatavuus. Pykälän 3 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

209 §. Ohjelmiston eurooppalaisuus. Pykälän 2 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

213 §. Yksinoikeuksien käyttöä koskeva menettely. Pykälän 1 momentissa Viestintävirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

228 §. Kanavapaikkanumerointi. Pykälän 2 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liiken-
ne- ja viestintävirastoksi. 
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242 §. Telekaapeleiden sijaintia koskevien tietojen saatavuus ja tietoturva. Pykälän 3 momen-
tissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

244 §. Viestintäverkkoa ja viestintäpalvelua koskevat määräykset. Pykälän johdantokappalees-
sa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

245 §. Viranomaisten avustamista koskevat vaatimukset. Pykälän 1, 2 ja 4 momentissa Vies-
tintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

247 §. Viestinnän välittäjän ja lisäarvopalvelun tarjoajan velvollisuus huolehtia tietoturvasta. 
Pykälän 4 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

249 §. Kiinteistön tai rakennuksen fyysisen infrastruktuurin ja sisäisen verkon suunnittelu ja 
rakentaminen. Pykälän 5 momentin johdantokappaleessa Viestintävirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi.  

252 §. Radiolaitteen ja ohjelmiston yhdistelmän vaatimustenmukaisuutta koskevien tietojen 
toimittaminen ja eräiden radiolaitteiden rekisteröinti. Pykälän 1 momentissa Viestintävirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

253 §. Radiolaitteen valmistajan velvollisuudet. Pykälän 10 kohdassa Viestintävirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

253 a §. Valtuutettu edustaja. Pykälän 1, 2 ja 3 kohdassa Viestintävirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. 

253 b  §. Radiolaitteen maahantuojan velvollisuudet. Pykälän 5 ja 8 kohdassa Viestintävirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

253 d §. Talouden toimijan velvollisuudet. Pykälän 2 momentin 1, 2 ja 3 kohdassa sekä 4 
momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

258 §. Radiolaitteen tekniset asiakirjat. Pykälän 3 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

260 §. Riskin aiheuttavan radiolaitteen käsittely. Pykälän 1, 2, 4, 5, 7 ja 8 momentissa Viestin-
tävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

261 §. Rajoittavia toimenpiteitä koskeva kuuleminen. Pykälän 1, 3, 4 ja 5 momentissa Viestin-
tävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

262 §. Riskin aiheuttavia vaatimustenmukaisia radiolaitteita koskeva menettely. Pykälän 1 ja 3 
momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

263 §. Muodollisen vaatimustenvastaisuuden korjaaminen. Pykälän 1 momentin johdantokap-
paleessa ja 7 kohdassa sekä 2 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestin-
tävirastoksi. 

265 §. Pätevyyden osoittaminen. Pykälän 1, 3, 4, 6 ja 7 momentissa Viestintävirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 
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266 §. Pätevyyden ylläpitäminen. Pykälän 1 momentin 3 kohdassa sekä 3 momentissa Viestin-
tävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

267 §. Pätevyys- ja kelpoisuustodistuksen esittäminen sekä todistusten voimassaoloaika. Pykä-
län 1 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi, maininta Lii-
kenteen turvallisuusvirastosta poistettaisiin ja rajavartiolaitoksen kirjoitusasu muutettaisiin 
Rajavartiolaitokseksi. 

268 §. Pätevyys- ja kelpoisuustodistuksen peruuttaminen. Pykälässä Viestintävirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

269 §. Sähköisen viestin suojaaminen. Pykälän 4 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

270 §. Suojauksen purkujärjestelmää käyttävälle yritykselle asetettavat velvollisuudet. Pykä-
län 7 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

271 a §. Julkisesti säännellyn satelliittipalvelun tarjoaminen. Pykälässä Viestintävirasto muu-
tettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

271 b  §. Satelliittipalveluteknologian valmistus. Pykälässä Viestintävirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. 

271 c §. Vientivalvonta. Pykälän 1 ja 2 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

272 §. Toimenpiteet tietoturvan toteuttamiseksi. Pykälän 5 momentissa Viestintävirasto muu-
tettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  

273 §. Velvollisuus korjata häiriö. Pykälän 3 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. 

274 §. Häiriöilmoitukset tilaajalle ja käyttäjälle. Pykälän 4 momentissa Viestintävirasto muu-
tettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  

275 §. Häiriöilmoitukset Viestintävirastolle. Pykälän otsikossa sekä 1–5  momentissa Viestin-
tävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  

276 §. Häiriötilanteiden yhteistoimintaryhmä. Pykälän 1 momentin johdantokappaleessa, 2 
momentin 2 kohdassa sekä 3 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintä-
virastoksi.  

277 §. Radiohäiriöiden poistaminen. Pykälän 3, 4, 5 ja 7 momentissa Viestintävirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

278 §. Yleinen hätänumero. Pykälän 3 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

280 §. Teleyrityksen velvollisuus välittää kohdennettu viranomaistiedote. Pykälän 6 momen-
tissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 
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282 §. Varautumissuunnittelu. Pykälän 2 ja 3 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. 

284 §. Tarkemmat säännökset varautumisesta. Pykälän johdantokappaleessa Viestintävirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

286 §. Huutokaupan osallistumismaksu. Pykälän 1 ja 3 momentissa Viestintävirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

287 §. Toimilupamaksu. Pykälän 2 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

288 §. Markkinaehtoinen taajuusmaksu. Pykälän 1 momentin johdantokappaleessa sekä 1 
momentin 3 kohdassa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. Pykälän 1 
momentin johdantokappaleessa sanamuotoa muutettaisiin selkeyden vuoksi. 

289 §. Tietoyhteiskuntamaksu. Pykälän 1 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- 
ja viestintävirastoksi. 

290  §. Tietoyhteiskuntamaksun määräytymisen perusteena oleva liikevaihto. Pykälän 5 mo-
mentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

291 §. Tietoyhteiskuntamaksun määrääminen. Pykälässä Viestintävirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. 

292 §. Tietojen ilmoittaminen Viestintävirastolle sekä maksuvelvollisuuden määräytyminen 
eräissä poikkeustilanteissa. Pykälän otsikossa sekä 1, 2 ja 4 momentissa Viestintävirasto muu-
tettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

294 §. Televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksun määrä. Pykälän 2 momentissa Viestintä-
virasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

295 §. Verkkotunnusmaksu. Pykälän 1 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

296 §. Numerointimaksu. Pykälän 1 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

299 §. Viranomaisten avustamiseksi hankittujen järjestelmien kustannukset. Pykälän 1 mo-
mentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

301 §. Kohdennetun viranomaistiedotteen välitysjärjestelmän kustannukset. Pykälän 2 mo-
mentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

303 §. Viestintäviraston yleiset tehtävät. Pykälän otsikossa sekä 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7 momentis-
sa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

304 §. Viestintäviraston erityiset tehtävät. Pykälän otsikossa ja 1 momentin johdantokappa-
leessa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 
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307  §. Eräiden muiden viranomaisten tehtävät. Pykälässä Liikenteen turvallisuusvirasto ja 
Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. Rajavartiolaitoksen kirjoitusasu 
muutettaisiin rajavartiolaitokseksi. Pykälän toinen lause poistettaisiin. 

308 §. Yhteistyö eri viranomaisten kanssa. Pykälän 1–3  momentissa Viestintävirasto muutet-
taisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

309 §. Virka-apu. Pykälän 1, 2 ja 3 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. Pykälän 1 momentissa rajavartiolaitoksen kirjoitusasu muutettaisiin Raja-
vartiolaitokseksi ja maininta Liikenteen turvallisuusvirastosta poistettaisiin kokonaan. 

311 §. Viestintäviraston ja valtioneuvoston julkaisemisvelvollisuus. Pykälän otsikossa ja 1 
momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

312 §. Sähköinen tiedoksianto. Pykälän 1, 2 ja 3 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

313 §. Valvonta-asioiden käsittely Viestintävirastossa. Pykälän otsikossa, 1 momentissa, 2 
momentin johdantokappaleessa sekä 3 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

314 §. Yritysten välisten riita-asioiden ratkaiseminen Viestintävirastossa. Pykälän otsikossa 
sekä 1, 2, 3, 4 ja 5 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  

315 §. Viranomaisten yleinen tiedonsaantioikeus. Pykälän 1 momentissa sekä 6 momentin 
johdantokappaleessa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. Pykälän 4 
momentissa rajavartiolaitoksen kirjoitusasu muutettaisiin Rajavartiolaitokseksi. 

316 §. Viestintää ja sijaintia koskevien tietojen käsittely ja hävittäminen. Pykälän 1 momentis-
sa, 2 momentin johdantokappaleessa sekä 3 ja 4 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

317 §. Radioviestinnän häiriön aiheuttajan tunnistaminen ja paikantaminen. Pykälän 1, 2 ja 3 
momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

318  §. Tietojen luovuttaminen viranomaisesta. Pykälän 1, 2, 3 ja 5 momentissa Viestintäviras-
to muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. Pykälän 2 momentissa maininta Liikenteen 
turvallisuuskeskuksesta poistettaisiin ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus muutettaisiin 
maakunnaksi. Tietojensaantioikeus koskisi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia siihen 
saakka kunnes laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista kumottaisiin 31.12.2019. 
Momentissa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto muutettaisiin XXX 

319 §. Vaitiolovelvollisuus ja viesteihin liittyvien tietojen luovuttaminen. Pykälän 1 momentis-
sa, 2 momentin johdantokappaleessa, 2 momentin 1 kohdassa sekä 3 ja 5 momentissa Viestin-
tävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

320 §. Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen tiedonsaantioikeus. Pykälässä Viestintävirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

323 §. Viranomaisen määräämän toimenpiteen ja tiedon luovutuksen maksuttomuus. Pykälän 
5 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 
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325 §. Viestintäviraston tarkastusoikeus. Pykälän otsikossa sekä 1, 3, 4 ja 5 momentissa Vies-
tintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

326 §. Radiolaitteeseen liittyvä tarkastus. Pykälän 1 momentin johdantokappaleessa sekä 2 ja 
3 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

327 §. Laitteen tutkittavaksi ottaminen. Pykälän 1 ja 3 momentissa Viestintävirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

328 §. Radiotaajuuksien käytön häiriöttömyyden ja tehokkuuden turvaaminen. Pykälässä Vies-
tintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  

329 §. Radiohäiriöiden estäminen. Pykälän 1, 2 ja 3 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

330 §. Valvontapäätös. Pykälän 1 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja vies-
tintävirastoksi. 

331 §. Väliaikainen päätös. Pykälän 1, 2 ja 3 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. 

333  §. Teleyrityksen seuraamusmaksu. Pykälän 4 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

334 §. Televisio- tai radiotoiminnan harjoittajan seuraamusmaksu. Pykälän 4 momentissa 
Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

336 §. Kohtuuttoman sopimusehdon kieltäminen viestintäpalvelun tarjonnassa. Pykälän 1, 2 ja 
3 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

338 §. Televisiotoiminnan keskeyttäminen. Pykälässä Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- 
ja viestintävirastoksi. 

340 §. Teletoiminnan kieltäminen. Pykälän 1 ja 2 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

342 §. Oikaisuvaatimus. Pykälän 2 ja 3 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

343 §. Muutoksenhaku markkinaoikeuteen. Pykälän 1 ja 3 momentissa Viestintävirasto muu-
tettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

344 §. Muutoksenhaku hallinto-oikeuteen. Pykälän 1, 3 ja 4 momentissa Viestintävirasto muu-
tettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

345 §. Muutoksenhaku korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Pykälän 2 momentin 2, 3 ja 4 kohdas-
sa sekä 3 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

352 §. Siirtymäsäännös. Pykälän 4 ja 5 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. Pykälään lisättäisiin uusi 12 momentti, jonka mukaan lain 318 §:n 2 mo-
mentin tietojensaantioikeus koskisi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia siihen saakka 
kunnes laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista kumottaisiin 31.12.2019. 
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1.94 Tuloverolaki 1535/1992 

74 §. Merityötulo. Pykälän 1 momentin 2 kohdassa Liikennevirasto muutettaisiin Väyläviras-
toksi. 

1.95 Turvallisuusselvityslaki 726/2014 

9 §. Toimivaltaiset viranomaiset. Pykälän 4 momentissa Viestintävirasto muutettaisiin Liiken-
ne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskukseksi ja tämän perään lisättäisiin sulkuihin 
määritelmä jäljempänä Kyberturvallisuuskeskus. 

46 §. Yritysturvallisuusselvitystodistuksen antaminen. Pykälän 3 momentissa Viestintävirasto 
muutettaisiin Kyberturvallisuuskeskukseksi. 

48 §. Turvallisuusselvitysrekisteri, sen käyttötarkoitus ja tietojen tallettaminen rekisteriin. Py-
kälän 4 momentin johdantokappaleessa Viestintävirasto muutettaisiin Kyberturvallisuuskes-
kukseksi. 

60 §. Turvallisuusselvityksen maksullisuus. Pykälän 1 momentissa Viestintävirasto muutettai-
siin Kyberturvallisuuskeskukseksi. 

1.96 Turvallisuustutkintalaki 525/2011 

16 §. Ilmoitusvelvollisuus. Pykälän 2 momentin 1 kohdassa Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi ja 2 kohdassa Liikennevirasto muutettaisiin Väy-
lävirastoksi. Pykälän 2 momentin 3 kohdassa aluehallintovirasto muutettaisiin Valtion lupa- ja 
valvontavirastoksi.  

1.97 Valmiuslaki 1552/2011 

60 §. Viestintäverkkoihin ja viestintäpalveluihin kohdistuvat toimenpiteet. Pykälän 1 momen-
tissa muutettaisiin viittaus viestintämarkkinalakiin (393/2003) viittaukseksi tietoyhteiskunta-
kaareen (917/2014). 

61 §. Radiotaajuuksiin kohdistuvat toimenpiteet. Pykälän 1 momentin johdantokappaleessa 
Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. Pykälän 1 momentin 1 ja 4 
kohdissa muutettaisiin viittaus radiotaajuuksista ja telelaitteista annettuun lakiin (1015/2001) 
viittaukseksi tietoyhteiskuntakaareen (917/2014). 

62 §. Tietoturvaan liittyvät toimenpiteet. Pykälässä muutettaisiin viittaus sähköisen viestinnän 
tietosuojalakiin (516/2004) viittaukseksi tietoyhteiskuntakaareen (917/2014). 

65 §. Sähköistä viestintää ja postitoimintaa koskevat tekniset määräykset. Viestintävirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

66 §. Tietojärjestelmäalan valmiusyksikkö ja sen tehtävät. Pykälän 1 momenttia muutettaisiin 
siten, että työ- ja elinkeinoministeriö ei enää perustaisi alueellisia tietojärjestelmäalan valmi-
usyksiköitä liikenne- ja viestintäministeriön esityksestä, vaan liikenne- ja viestintäministeriö 
perustaisi ne. Alueellisia tietojärjestelmäalan valmiusyksiköitä ei myöskään perustettaisi enää 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin, vaan maakuntiin. Lisäksi 1 momentissa muutet-
taisiin Viestintävirasto Liikenne- ja viestintävirastoksi. Pykälän 2 momentin 1 kohdassa lääni-
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en johtokeskukset muutettaisiin maakuntien johtokeskuksiksi. Pykälän 2 momentin 2 kohdas-
sa Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  

69 §. Tieliikenteen polttonesteen säännöstelyviranomaiset. Pykälän 1 momenttia muutettaisiin 
siten, että tieliikenteen polttonesteen säännöstelyviranomaisia olisivat Liikenne- ja viestintävi-
rasto sekä liikenteen polttoaineyksiköt, joita perustettaisiin poliisilaitoksiin ja liikennetehtäviä 
hoitavien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksien sijaan maakuntiin. 

70 §. Polttonesteen käyttölupa. Muutetaan 1 momentin 1 kohtaa siten, että maakunnat lisätään 
tahoksi, jolle polttonesteen käyttölupa voidaan myöntää. Pykälän 2 momentissa liikenne- ja 
viestintäministeriö muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. Virasto myöntäisi käyttölu-
van valtion viranomaisten ja valtion liikelaitosten lisäksi myös maakunnille. Momentissa elin-
keino- liikenne- ja ympäristökeskus muutettaisiin maakunnaksi. Pykälän 3 momentissa elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

73 §. Tieliikenteen polttonesteen säännöstelyviranomaisten muut tehtävät. Pykälän 1 momen-
tissa muutettaisiin liikenne- ja viestintäministeriö Liikenne- ja viestintävirastoksi. Pykälän 2 
momentissa muutettaisiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus maakunnaksi. 

74 §. Tiekuljetusviranomaiset. Pykälän 1 momentissa tiekuljetusviranomaisten listaukseen li-
sättäisiin Liikenne- ja viestintävirasto sekä Väylävirasto. Samalla elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskukset muutettaisiin maakunniksi. Tiekuljetuksia johtaisi ja valvoisi 3 §:n 1–3 koh-
dassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa Liikenne- ja viestintävirasto valtakunnallisesti ja maakun-
ta toimialueellaan. Pykälän 2 momentissa liikennetehtäviä hoitavat elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukset muutettaisiin maakunniksi ja liikenne- ja viestintäministeriö Liikenne- ja 
viestintävirastoksi. 

79 §. Vesikuljetusten turvaaminen. Pykälän 1 momentin johdantokappaleessa ja 2 momentissa 
Liikennevirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. Pykälän 2 momentista poistet-
taisiin virke ”Ennen tämän pykälän 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuja palveluja koskevan 
päätöksen tekemistä Liikenneviraston on kuultava myös Liikenteen turvallisuusvirastoa”, kos-
ka Liikenteen turvallisuusviraston tehtävät siirtyvät Liikenne- ja viestintävirastoon.  Pykälän 3 
ja 4 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  

80 §. Merenkulun ja muun vesiliikenteen polttonesteen säännöstely. Pykälässä Liikenteen tur-
vallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  

81 §. Ilmakuljetusten turvaaminen. Pykälän 1 momentissa, 2 momentin johdantokappaleessa 
ja 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

82 §. Lentoliikenteen polttonesteen sekä varaosien ja tarvikkeiden säännöstely. Pykälän 1, 2, 3 
ja 4 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  

83 §. Rautatiekuljetusten järjestäminen poikkeusoloissa. Pykälän 2 momentissa liikenne- ja 
viestintäministeriö muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. Pykälän 3 momentissa Lii-
kennevirasto muutettaisiin Väylävirastoksi. 

84 §. Kiireelliset evakuointikuljetukset. Pykälän  1 momentissa liikenne- ja viestintäministeriö 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

85 §. Toimivalta määrätä kuljetuksista. Otsikosta poistettaisiin sana liikenne- ja viestintämi-
nisteriö. Pykälässä muutettaisiin liikenne- ja viestintäministeriö Liikenne- ja viestintävirastok-
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si. Pykälän toisen virkkeen alkua muutettaisiin siten, että toimivaltaisia viranomaisia olisivat 
Liikenne- ja viestintävirasto valtakunnallisesti ja maakunnat toimialueellaan. 

1.98 Valtion virkamieslaki 750/1994 

7 §. Pykälän 1 momentin 12 kohdassa Liikenteen turvallisuusvirasto ja Liikennevirasto muu-
tettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi sekä Väylävirastoksi. Maininta Viestintävirastosta 
poistettaisiin tarpeettomana, koska Liikenteen turvallisuusvirasto ja Viestintävirasto yhdistyi-
sivät yhdeksi uudeksi virastoksi eli Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

Uutena asiana kohdan mukaan Suomen kansalaisuus vaadittaisiin myös Liikenne- ja viestintä-
viraston, Väyläviraston sekä Ilmatieteen laitoksen virassa, johon kuuluu tieto- ja kyberturvalli-
suuteen olennaisesti vaikuttavia tehtäviä. 

Liikenne- ja viestintävirastossa kohta koskisi Kyberturvallisuuskeskuksen ja taajuushallinnon 
virkamiehiä. Viroissa kerääntyy kansallisen turvallisuuden kannalta merkittävää tietoa, joita 
käytetään päätöksenteon tueksi. Lisäksi viroissa on myös mahdollisuus vaikuttaa valtionhal-
linnon ja turvallisuusviranomaisten sekä muutenkin kansallisen turvallisuuden kannalta kes-
keisten verkkopalveluiden kyberturvallisuuteen.  

Kyberturvallisuuskeskus toimii kansallisena tietoliikenneturvallisuusviranomaisena (NCSA, 
National Communications Security Authority), joka vastaa turvaluokitellun aineiston sähköi-
seen tiedonsiirtoon ja -käsittelyyn liittyvistä turvallisuusasioista. Toiminto on osa Suomen tur-
vallisuusviranomaisorganisaatiota. Toiminnon tehtäväkokonaisuudet liittyvät kansainvälisiin 
ja kansallisiin turvallisuusvelvoitteisiin. Niiden tärkeimpänä tarkoituksena on suojata toisen 
valtion suomalaiselle toimijalle luovuttamaa salassa pidettävää tietoa tai suomalaisen viran-
omaisen salassa pidettävää tietoa, kun sitä luovutetaan yrityksille. Lisäksi toiminta edistää tur-
vallisuutta sekä viranomaisissa että yrityksissä. 

Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen asemasta ja tehtävistä säädetään 
tarkemmin Liikenne- ja viestintävirastosta annetussa lakiehdotuksessa (HE / ).  

1.99 Vesihuoltolaki 119/2001 

15 b §. Tietoturvallisuuteen liittyvästä häiriöstä ilmoittaminen. Pykälässä elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus muutettaisiin XXX 

35 §. Salassapitovelvollisuus. Pykälän 2 momentin 3 kohdassa Viestintävirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

1.100 Vesilaki 587/2011 

10 luku. Kulkuväylät ja muut vesiliikennealueet. 

2 §. Yleiseksi kulkuväyläksi määrääminen. Pykälän 1 momentissa Liikennevirasto muutettai-
siin Väylävirastoksi. 

3 §. Yleiseksi kulkuväyläksi määräämisen edellytykset. Pykälän 3 momentissa Liikennevirasto 
muutettaisiin Väylävirastoksi. 

5 §. Turvalaitteiden asettaminen. Pykälän 3 momentissa Liikennevirasto muutettaisiin Väylä-
virastoksi. 
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18 luku. Erinäisiä säännöksiä. 

3 §. Viranomaisen oikeus saada tietoja maksutta. Pykälän 2 momentissa Liikennevirasto muu-
tettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

1.101 Vesiliikennelaki 463/1996   

6 §. Vesikulkuneuvon kuljettajaa koskevat yleiset vaatimukset. Pykälän 3 momentissa Liiken-
teen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

9 §. Vesikulkuneuvoja ja niiden varusteita koskevat vaatimukset. Pykälän 2 ja 3 momentissa 
Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi.  

15 §. Alueelliset kiellot ja rajoitukset. Pykälän 2 momentissa Liikennevirasto muutettaisiin 
Liikenne- ja viestintävirastoksi ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus muutettaisiin Valti-
on lupa- ja valvontavirastoksi. Pykälän 3 momentissa puolustusvoimien kirjoitusasua muutet-
taisiin siten, että se alkaisi isolla alkukirjaimella. 

16 §. Vesikulkuneuvotyyppiä koskevat kiellot ja rajoitukset. Liikenteen turvallisuusvirasto 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi ja toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus muutettaisiin Valtion lupa- ja valvontavirastoksi. 

17 §. Kielto- ja rajoitusasioiden käsittely. Pykälän 1 ja 2 momentissa Liikenteen turvallisuus-
virasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi ja toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus muutettaisiin Valtion lupa- ja valvontavirastoksi. Pykälän 1 momentissa Lii-
kennevirasto muutettaisiin Väylävirastoksi. Pykälän 1 momentissa luetteloon lisättäisiin maa-
kunta siten, että myös se voisi tehdä sitä koskevassa asiassa esityksen 15 ja 16 §:ssä tarkoite-
tun kiellon tai rajoituksen määräämiseksi. Pykälän 2 momentissa luetteloon lisättäisiin maa-
kunta siten, että myös sille olisi varattava tilaisuus tulla kuulluksi sitä koskevassa asiassa. Py-
kälän 2 momentissa poistettaisiin maininta Liikennevirastosta. 

18 §. Kiellon ja rajoituksen voimaantulo. ”Liikennevirasto tai Liikenteen turvallisuusvirasto” 
muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi sekä toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus muutettaisiin Valtion lupa- ja valvontavirastoksi.  

19 §. Kiellon ja rajoituksen merkitseminen. Pykälän 2 momentissa Liikennevirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

21 §. Lupa kilpailuihin ja harjoituksiin. Pykälän 2 momenttiin lisättäisiin kunnalle oikeus pe-
riä maksu 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta luvasta. Pykälän 3 momentissa toimivaltainen elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus muutettaisiin Valtion lupa- ja valvontavirastoksi. Lisäksi 
momentista poistettaisiin kokonaan toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
oikeus luvan myöntämiseen usean keskuksen alueella pidettävään kilpailuun tai harjoitukseen. 

21 a §. Kanavaliikenteen ohjauspalvelujen järjestäminen. Pykälän 1 momentissa Liikennevi-
rasto muutettaisiin Väylävirastoksi. 

22 §. Muutoksenhaku. Pykälän 1 momentissa toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskus muutettaisiin Valtion lupa- ja valvontavirastoksi, Liikennevirasto Liikenne- ja vies-
tintävirastoksi sekä Liikenteen turvallisuusvirasto Liikenne- ja viestintävirastoksi.  
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23 §. Valvonta. Liikennevirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi, toimivaltainen 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtion lupa- ja valvontavirastoksi sekä Liikenteen 
turvallisuusvirasto Liikenne- ja viestintävirastoksi. Rajavartiolaitoksen kirjoitusasua muutet-
taisiin siten, että se alkaisi isolla alkukirjaimella ja tullilaitos muutettaisiin Tulliksi.  

26 §. Tarkemmat säännökset ja määräykset. Pykälän 2 momentissa Liikennevirasto muutettai-
siin Liikenne- ja viestintävirastoksi. Lisäksi momentin sanamuotoa muutettaisiin siten, että vi-
rasto voisi antaa määräyksiä sen sijaan, että viraston tulee antaa määräyksiä.  

1.102 Väylämaksulaki 1122/2005 

1 §. Lain soveltamisala. Pykälän 2 momentin 6 kohdassa Liikennevirasto muutettaisiin Väylä-
virastoksi. 

3 §. Toimivaltaiset viranomaiset. Pykälän 3 momentissa Liikenteen turvallisuusvirasto muu-
tettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi ja virastoksi. Pykälän 4 momentissa Liikenteen tur-
vallisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi ja Liikennevirasto Väyläviras-
toksi. 

9 §. Aluksen nettovetoisuuden vahvistaminen. Liikenteen turvallisuusvirasto muutettaisiin Lii-
kenne- ja viestintävirastoksi. 

1.103 Ympäristönsuojelulaki 527/2014 

26 §. Viranomaiset ja laitokset tyyppihyväksynnässä. Pykälän 1 momentissa Liikenteen turval-
lisuusvirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi. 

152 §. Meluselvitysten ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmien laatimismenettely. Pykälän 1 
momentissa Liikennevirasto muutettaisiin Väylävirastoksi ja 2 momentissa Liikenne- ja vies-
tintävirastoksi. 
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2  Tarkemmat säännökset  ja  määräykset  

Liikenne- ja viestintävirastoa koskevan lakiehdotuksen 3 §:n 4 momentti sisältää valtuudet 
säätää valtioneuvoston asetuksella viraston johtamisesta, asioiden käsittelemisestä ja ratkai-
semisesta virastossa, pääjohtajan ja muiden virkojen kelpoisuusvaatimuksista, pääjohtajan si-
jaisen määräämisestä sekä muista henkilöstöä koskevista asioista. 

Liikennevirastosta annetun lain (862/2009) 4 §:ssä on valtuutus antaa valtioneuvoston asetuk-
sella tarkemmat säännökset viraston johtamisesta. Lakiehdotuksessa Liikennevirastosta anne-
tun lain muuttamiseksi on samansisältöinen valtuutus kuin yllä mainitussa Liikenne- ja vies-
tintävirastoa koskevassa lakiehdotuksessa. lakiehdotuksen 4 §:ssä annetaan valtuudet säätää 
valtioneuvoston asetuksella viraston johtamisesta ja tehtävistä, kelpoisuuksista, pääjohtajan si-
jaisuudesta sekä muista henkilöstöä koskevista asioista. 

3  Voimaantulo  

Lakien voimaantulosta ehdotetaan säädettäväksi erillisessä voimaanpanolaissa, laki liikenne- 
ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistuksen täytäntöönpanoa sekä virastojen teh-
tävien uudelleen organisointia koskevan lainsäädännön toimeenpanosta. Ehdotettu laki sisäl-
täisi muun ohella säännökset, joissa lueteltaisiin voimaan tulevat ja kumottavat säädökset. 
Laissa olisi myös säännökset siirtymäkauden järjestelyistä, jotka koskevat Liikenne- ja vies-
tintävirastoa sekä Väylävirastoa ja niiden tehtäviä ja toimivaltaa, sopimuksia, vireillä olevia 
asioita ja henkilöstöä sekä muutoksenhakua. 

Voimaantulon ajankohdasta säädettäisiin ehdotetun lain 11 §:n 1 momentissa. Tarkoituksena 
on, että ehdotettu laki tulisi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019. Valmistelevia toimenpiteitä 
ja järjestäytymistä varten uudelle virastolle voitaisiin nimittää pääjohtaja jo 1 päivästä loka-
kuuta 2018 alkaen. 

Esityskokonaisuuteen sisältyy ehdotus kumota tietyt lait tai muuttaa tarvittavilta osin niiden 
voimassa olevien tehtäväkohtaisten erityislakien asianomaiset säännökset, joissa säädetään 
muutoksen kohteena oleville nykyisille virastoille kuuluvista tehtävistä. Näitä lakeja koskevat 
muutosehdotukset ovat tämän esityksen liitelakeina. Vastaavat muutokset on tarkoitus tehdä 
myös asetustasoisiin säädöksiin, kun virastouudistusta koskeva voimaanpanolaki on tullut 
voimaan. 

4  Suhde perustuslaki in ja  säätämisjärjestys  

Esityksessä ehdotetaan perustettavaksi uusi virasto, Liikenne- ja viestintävirasto, johon yhdis-
tettäisiin Liikenteen turvallisuusviraston ja Viestintäviraston tehtävät ja johon siirrettäisiin joi-
takin Liikenneviraston tehtäväkokonaisuuksia. Lisäksi nykyinen Liikennevirasto muutettaisiin 
Väylävirastoksi ja se hoitaisi keskitetysti väylänpitoon liittyviä tehtäviä. Esitystä tulee tältä 
osin arvioida perustuslain 11 luvun hallinnon järjestämistä koskevien 119 ja 122 §:n kannalta. 
Kielellisten oikeuksien osalta ehdotusta tulee arvioida perustuslain 17 §:n lisäksi myös suh-
teessa perustuslain 122 §:ään. Liikenne- ja viestintävirastoa koskevaan lakiehdotukseen sekä 
Liikennevirastosta annetun lain muutosta koskevaan lakiehdotukseen sisältyy kumpaankin 
säännös, jonka nojalla virasto voisi siirtää eräitä avustavia tehtäviä, joihin ei sisälly merkittä-
vää julkisen vallan käyttöä, yksityiselle palveluntarjoajalle. Näitä ehdotuksia tulee arvioida pe-
rustuslain 124 §:n kannalta. 

4.1 Virastojen tehtävät 
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Liikenne- ja viestintävirasto sekä Väylävirasto ovat perustuslain 119 §:n 1 momentin tarkoit-
tamia keskushallinnon viranomaisia. Virastojen toimialueena olisi koko maa. Virastojen teh-
täviin kuuluu julkisen vallan käyttöä ja on siksi perusteltua, että niiden toiminnan yleisistä pe-
rusteista säädettäisiin lailla. Virastoille kuuluvista tehtävistä säädettäisiin noin 100 laissa ja 
esitykset tehtävien osoittamisesta näille virastoille sisältyvät tähän hallituksen esitykseen. Li-
säksi myöhemmin olisi tarkoitus antaa tietyistä tehtäväsiirroista erilliset hallituksen esitykset, 
kuten laki maantielain muuttamisesta ja täydentävä hallituksen esitys tieliikennelakiin. 

Perustuslain 119 §:n 2 momentin mukaan valtionhallinnon toimielinten yleisistä perusteista on 
säädettävä lailla, jos niiden tehtäviin kuuluu julkisen vallan käyttöä. Säännöksen yksityiskoh-
taisten perustelujen mukaan (HE 1/1998) valtionhallinnon toimielinten yleisinä perusteina on 
pidettävä valtionhallinnon yksikön nimeä, toimialaa sekä pääasiallisia tehtäviä ja toimival-
tuuksia. Julkisen vallan käsite perustuslain 119 §:n 2 momentissa saa sisältönsä perustuslain 2 
§:n 3 momentista, jonka mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin ja kaikessa julki-
sessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. Julkisen vallan käyttämisestä olisi siten ky-
symys esimerkiksi silloin, kun yksikkö voi antaa perustuslain 80 §:n 2 momentissa tarkoitettu-
ja oikeussääntöjä tai tehdä päätöksiä yksilön oikeuksista, velvollisuuksista tai etuuksista taikka 
käyttää voimakeinoja tai puuttua muuten yksilön perusoikeuksiin. Jos valtionhallinnon toimie-
limelle kuuluu tämän kaltaisia tehtäviä, toimielimen yleisistä perusteista tulisi säätää lailla. 

Perustuslain 119 §:n varsin yleisellä säännöksellä on ollut tarkoitus mahdollistaa valtionhal-
linnon joustava kehittäminen. Uuden viraston tehtäviin kuuluu sellaisia tehtäviä ja päätöksiä, 
joiden vaikutukset ulottuvat yrityksiin, yksityisiin oikeussubjekteihin sekä muihin viranomai-
siin. Liikenne- ja viestintäviraston sekä Väyläviraston päätökset vaikuttavat myös esimerkiksi 
maakuntiin ja kuntiin. Tästä syystä on asianmukaista säätää lailla Liikenne- ja viestintäviras-
tosta ja Väylävirastosta sekä niiden tehtävistä. 

Ehdotetuissa laeissa Liikenne- ja viestintävirastoksi sekä Liikennevirastosta annetun lain 
muuttamisesta säädettäisiin näitä viranomaisia koskevista yleisistä perusteista eli niiden ni-
mestä, asemasta ja toimialasta sekä pääasiallisista tehtävistä ja toimivaltuuksista perustuslain 
119 §:n 2 momentin mukaisesti. Muista näiden virastojen organisaatiota ja johtamista koske-
vista asioista säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella ja virastojen suoritteiden maksullisuu-
desta liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella. 

Perustuslakivaliokunta on käytännössään katsonut (esim. PeVL 6/2002 vp, PeVL 29/2006 vp,  
PeVL 42/2006 vp  ja PeVL 5/2008 vp), että perustuslain 119 §:n  2 momentin säännösten tar-
koituksena ei ole ollut pidättää valtionhallinnon yksiköitä koskevia ratkaisuja yksinomaan 
säädösmuodossa tehtäviksi, vaan että niitä voidaan tehdä myös yksittäisin hallintopäätöksin. 
Esityksen mukaan virastojen työjärjestyksessä  annettaisiin tarkemmat määräykset viraston 
organisaatiosta ja toiminnan sijoittumisesta. 

Liikenne- ja viestintävirastoa ja Väylävirastoa koskeviin lakiehdotuksiin (ns. virastolait) sisäl-
tyy hallintolaeille tyypillinen valtuutussäännös, jonka nojalla valtioneuvoston asetuksella voi-
daan antaa tarkempia säännöksiä viraston johtamisesta ja sen tehtävien hoitamisesta, asioiden 
käsittelemisestä ja ratkaisemisesta virastossa, henkilöstöä koskevista asioista sekä viraston 
edustamisesta muissa viranomaisissa ja toimituksissa. Lisäksi laeissa valtuutettaisiin viraston 
pääjohtaja määräämään viraston työjärjestyksessä viraston organisaatiosta, ratkaisuvallan 
käyttämisestä sekä eräistä muista viraston sisäiseen hallintoon kuuluvista asioista. Valtioneu-
voston asetuksella ja työjärjestyksellä annettavat säännökset ja määräykset koskisivat virasto-
jen toiminnan tarkempaa järjestämistä. Ne eivät koskisi sillä tavalla yksilöiden oikeuksia tai 
velvollisuuksia, että niistä olisi säädettävä lailla. 
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Perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaan valtioneuvosto ja ministeriö voivat antaa asetuksia 
perustuslaissa tai muussa laissa säädetyn valtuuden nojalla. Perustuslakivaliokunnan vakiintu-
neessa käytännössä on esitetty vaatimuksia sääntelyn täsmällisyydestä ja tarkkarajaisuudesta 
(esim. PeVL 1/2004 vp). Nämä vaatimukset on pyritty ottamaan huomioon lakiehdotuksiin si-
sältyvissä asetuksenantovaltuutta koskevissa säännöksissä. 

4.2 Viraston palvelutehtävän siirtämisestä 

Esityksessä ehdotetaan, että kummankin virastolain 9 §:n mukaan virasto voisi tehdä sopi-
muksen neuvontapalvelutehtävien, asiakaspalvelutehtävien, asiakirjapalvelutehtävien ja mui-
den vastaavien hallintopalvelutehtävien siirtämisestä muun kuin viranomaisen hoidettavaksi, 
jos niihin ei sisälly merkittävää julkisen vallan käyttöä. Avustavia tehtäviä hoitava henkilö 
toimisi ehdotetun säännöksen mukaan edellä mainittuja tehtäviä suorittaessaan rikosoikeudel-
lisella virkavastuulla. Esitys liittyy perustuslain 124 §:ään, jossa säädetään hallintotehtävän 
antamisesta muulle kuin viranomaiselle. Kyseisen säännöksen mukaan julkinen hallintotehtä-
vä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen teh-
tävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai 
muita hyvän hallinnon vaatimuksia.  Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä 
voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle. 

Perustuslain 124 §:n sanamuodolla korostetaan perustuslain esitöiden (HE 1/1998 vp. s.179/I) 
mukaan sitä, että julkisten hallintotehtävien hoitamisen tulee pääsääntöisesti kuulua viran-
omaisille ja että tällaisia tehtäviä voidaan antaa muille kuin viranomaisille vain rajoitetusti. 
Julkisella hallintotehtävällä viitataan perustuslaissa melko laajaan hallinnollisten tehtävien ko-
konaisuuteen, johon kuuluu esimerkiksi lakien toimeenpanoon sekä yksityisten henkilöiden ja 
yhteisöjen oikeuksia, velvollisuuksia ja etuja koskevaan päätöksentekoon liittyviä tehtäviä. 
Perustuslain 124 §:n säännös kattaa sekä viranomaisille nykyisin kuuluvien tehtävien siirtämi-
sen että hallintoon luettavien uusien tehtävien antamisen muille kuin viranomaisille (HE 
1/1998vp, s. 179/I). 

Myös julkisen palvelujen toteuttamista voidaan pitää julkisen hallintotehtävänä (PeVM 9/2002 
vp, s. 5.). Tällöin on yleensä kyse niin kutsusta tosiasiallisesta hallintoiminnasta. Tosiasialli-
sella hallintoiminnalla tarkoitetaan yleensä hallintotehtävän hoitamiseen liittyvään toimintaan, 
jolla ei tavoitella suoranaisia oikeusvaikutuksia. Tosiasialliseen hallintotoimintaan saattaa kui-
tenkin sisältyä julkisen vallan käyttöä, kuten yksityisiin kohdistuvien käskyjen ja kieltojen an-
tamista ilman edeltäviä käsittelytoimia. 

Tosiasiallinen julkisen vallan käyttäminen voi kuitenkin ilmetä myös niin, ettei asiassa tehdä 
oikeudellisessa mielessä hallintopäätöstä. Kyse voi olla esimerkiksi neuvonnasta. Vaikka kyse 
ei siinä siten ole julkisen vallan käyttämisestä, kyse on kuitenkin julkisen hallintotehtävän hoi-
tamisesta perustuslain 124 §:ssä tarkoitetulla tavalla, koska neuvonta kuuluu hallintolain 8 §:n 
mukaan viranomaisen lakisääteisiin tehtäviin. (PevL 11/2006, s. 2; PevL 20/2006 vp, s. 2.) 

Julkinen hallintotehtävä voidaan perustuslain 124 §:n mukaan antaa muulle kuin viranomaisel-
le vain, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi. tarkoituksenmukai-
suusarvioinnissa tulee hallinnon tehokkuuden ja muiden hallinnon sisäisiksi luonnehdittavien 
tarpeiden lisäksi kiinnittää erityistä huomiota yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen tarpeisiin 
(HE 1/1998 vp, s. 179/II, PEVL 8/2014 vp, s. 3/II, PEVL 16/2016 vp, s.3). Myös hallintoteh-
tävän luonne on otettava huomioon (HE 1/1998 vp, s. 179/II, ks. esim PeVL 6/2013 vp, s. 
2/II,PeVL 65/2010 vp, s. 2/II, PeVL 57/2010 vp, s. 5/1). Siten tarkoituksenmukaisuusvaatimus 
voi palveluiden tuottamiseen liittyvien tehtävien kohdalla täyttyä helpommin kuin esimerkiksi 
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yksilön tai yhteisön keskeisiä oikeuksia koskevan päätöksen teon kohdalla (HE 1/1998 vp, s. 
179/II, ks. myös PeVL 8/2014 vp, s.4). 

Perustuslakivaliokunta on painottanut vakiintuneessa lausuntokäytännössään, että tarkoituk-
senmukaisuusvaatimus on oikeudellinen edellytys, jonka täyttyminen jää tapauskohtaisesta 
arvioitavaksi (kuten PeVL 44/2016 vp, s.5, PeVL 16/2016 vp, s. 3, PEVL 12/2014 vp, s. 2/II). 
Tarkoituksenmukaisuusvaatimuksen täyttymystä tulee arvioida tapauskohtaisesti kunkin vi-
ranomaisorganisaation ulkopuolelle annettavaksi ehdotetun julkisen hallintotehtävän kohdalla 
erikseen (PeVL 44/2016 vp, s.5). 

Perustuslakivaliokunta on arvioidessaan tarkoituksenmukaisuuskriteerin täyttymistä kiinnittä-
nyt huomiota muun muassa tehtävissä tarvittavaan erityisosaamiseen tai resursseihin (PeVL 
29/2013 vp, s.2, PeVL 37/2010 vp, s.5/I), palvelutarpeen lisääntymiseen (PeVL 11/2004 vp, 
s.2/I) ja joustavuuteen (PeVL 6/2013 vp, s. 2/II) sekä toiminnan tehokkuuteen (PeVL 3/2009 
vp, s. 4/II). Tarkoituksenmukaisuusvaatimuksessa ei ole kysymys vain taloudellisesta tarkoi-
tuksenmukaisuudesta, vaikka järjestelyn taloudellisiin vaikutuksiin onkin asianmukaisesti 
kiinnitettävä riittävästi huomiota (PeVL 11/2006 vp, s. 2-3). Merkitystä on myös viranomai-
sen henkilöstöresurssien riittävyydellä (PeVL 23/2013 vp, s. 3/II, PeVL 6/2013 vp, s. 2/II). 

Virastolakien 9 §:ssä tarkoitettujen asiakaspalveluun liittyvien tehtävien siirtäminen muun 
kuin viranomaisen hoidettaviksi olisi katsottava olevan tarpeellista tehtävien tarkoituksenmu-
kaiseksi hoitamiseksi. Tehtävät eivät kohdistu yksilöiden tai yhteisöjen oikeuteen, vaan ovat 
luonteeltaan lähinnä asiakaspalvelua tai neuvontaa, mutta eivät merkittävää julkisen vallan 
käyttöä. Ehdotetut säännökset vastaavat Verohallinnosta annetun lain 2 b §:ää, joka on säädet-
ty perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella (PeVL 30/2012 vp). Perustuslakivaliokunta on 
tuolloin todennut, että säännöksessä tarkoitetut tehtävät ovat vain viranomaista avustavia, lä-
hinnä rutiininluonteisia tukitehtäviä, eikä niihin sisälly julkisen vallan käyttämistä. Perustusla-
kivaliokunta on arvioinut, että säännöksessä mainittujen teknisten tehtävien siirto on tarkoi-
tuksenmukaista ja sääntely täyttää muutoinkin perustuslakivaliokunnan käytännössä tämän 
kaltaiselle tehtävien siirrolle asetetut vaatimukset (ks. esim PeVL 3/2009 vp, s 4-5 ja PeVL 
11/2006 vp). Perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännössä on katsottu, että oikeusturvan ja 
hyvän hallinnon vaatimusten toteutumisen varmistaminen perustuslain 124 §:ssä tarkoitetussa 
merkityksessä edellyttää, että asian käsittelyssä noudatetaan hallinnon yleislakeja ja että asioi-
ta käsittelevät toimivat virkavastuulla. Vastaavalla tavalla kuin Verohallinnosta annetun lain 2 
b §:n kohdalla myös tässä esityksessä mainittujen tehtävien siirtojen arvioidaan täyttävän pe-
rustuslain tarkoituksenmukaisuusedellytyksen sekä muut tällaiselle tehtävien siirrolle asetetut 
vaatimukset. 

4.3 Kielelliset oikeudet 

Perustuslain 17 §:n 1 momentin mukaan Suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi. Pykälän 
2 momentin mukaan jokaisella on oikeus käyttää tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa 
asiassaan omaa kieltään, joko suomea tai ruotsia, sekä saada toimituskirjansa tällä kielellä. 
Julkisen vallan on huolehdittava maan suomen- tai ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja 
yhteiskunnallisista tarpeista samanlaisten perusteiden mukaan. Perustuslain 17 §:n 1 momen-
tissa todetaan maan virallinen kaksikielisyyden periaate ja se sisältää ajatuksen kansalliskiel-
ten yhdenvertaisuudesta. Perustuslain 17 §:n säännös edellyttää paitsi kielten muodollisesti 
yhdenvertaista kohtelua myös suomen- ja ruotsinkielisen väestön tosiasiallisen tasa-arvon tur-
vaamista muun muassa yhteiskunnallisten palvelujen järjestämisessä. (vrt. HE 309/1993 vp ; s 
65, PeVM 9/2002 vp ja PeVL 21/2009 vp). Perustuslakivaliokunta on käytännössään korosta-
nut sitä, että viranomaisten toimialueita ja toimipaikkoja järjestettäessä huolehditaan asian-
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omaisen viranomaisen tarjoamien palvelujen saatavuudesta sekä perustuslain 17 §:ssä turvat-
tujen kielellisten oikeuksien toteutumisesta (PeVL 29/2006, PeVL 42/2006). 

Perustuslain 122 §:n 1 momentin mukaan hallintoa järjestettäessä tulee pyrkiä yhteensopiviin 
aluejaotuksiin, joissa turvataan suomen- ja ruotsinkielisen väestön mahdollisuudet saada pal-
veluja omalla kielellään samanlaisten perusteiden mukaan. Säännöksessä korostetaan kielelli-
sen yhdenvertaisuuden vaatimusta edellyttämällä näiden mahdollisuuksien turvaamista saman-
laisten perusteiden mukaan (vrt. HE 1/1998 vp; s. 177 ja PeVL 37/2006 vp). 

Edellä esitetyillä perusteilla hallitus katsoo, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset: 

 
 


