Liikennekaari
Tieto -alatyöryhmä
Kokous 11.5.2016

Seuraa https://www.youtube.com/watch?v=c9razyEVUhQ

Kysymykset / kommentit: http://screen.io/lvm

Määritelmät
1) kuljetuspalvelulla henkilöiden tai tavaroiden kuljettamista
ammattimaisesti;
2) välityspalvelulla kuljetusten välittämistä korvausta vastaan lukuun
ottamatta palvelua, jossa välitetään vain palveluntarjoajan omia
kuljetuksia;
3) liikennepalvelulla mitä tahansa julkista tai yksityistä liikenteeseen
liittyvää palvelua tai palveluyhdistelmää, jota tarjotaan yleisölle tai
yksityiseen käyttöön;
4) liikkumispalvelulla liikennepalveluja ja niihin välittömästi liittyviä
tukipalveluja, kuten välityspalvelut, tietopalvelut ja pysäköintipalvelut;
5) yhdistämispalvelulla matkaketjujen ja muiden palvelukokonaisuuksien
muodostamista korvausta vastaan yhdistelemällä eri palveluntarjoajien
liikkumispalveluja.
Tässä laissa tarkoitetaan 1 momentissa mainituilla palveluilla ainoastaan
tieliikenteen palveluja, ellei erikseen toisin säädetä.

Tiedonantovelvollisuus matkustajalle
(III osa 1 luku 1 §)
Taksiliikenneluvan ja henkilöliikenneluvan haltijan sekä välityspalvelun ja
yhdistämispalvelun tarjoajan on huolehdittava siitä, että vähintään seuraavat tiedot
ovat matkustajan saatavilla sähköisessä muodossa:
1) tarjottavat palvelut sekä niiden muutokset ja peruutukset;
2) hinnat tai niiden määräytymisen perusteet;
3) maksutavat sekä informaatio- ja lippujärjestelmiin kuuluminen;
4) ohjeet asiakaspalautteen antamiseksi ja menettely virhetilanteessa;
5) toimintarajoitteisten matkustajien käytettävissä olevat palvelut ja heidän
avustamisensa, kaluston esteettömyys ja varusteet, jotka helpottavat matkustajan
kulkuneuvoon pääsyä.
Taksiliikenneluvan ja henkilöliikenneluvan haltijan ei kuitenkaan tarvitse toimittaa
tietoja sähköisessä muodossa, jos tämä ei ole tarkoituksenmukaista eikä
kohtuullista yrityksen pienen koon tai toiminta-alueen johdosta. Tällöin tietojen on
oltava kuitenkin yleisesti saatavilla kirjallisessa muodossa.

Liikkumispalvelua koskeva olennainen tieto
(III osa 2 luku 1 §)
• Liikennemuodosta riippumatta henkilöliikenteen
liikkumispalveluiden tarjoajan on huolehdittava siitä, että
liikkumispalvelua koskevat olennaiset ajantasaiset tiedot ovat
saatavissa avoimen rajapinnan kautta vapaasti käytettäväksi
koneluettavassa vakiotietomuodossa. Olennaiset tiedot sisältävät
ainakin reitti-, pysäkki-, aikataulu-, hinta- ja saatavuustiedot.
• Liikenneviraston on tarjottava tekninen palvelu, jolla 1
momentissa tarkoitettu tietojen toimittaminen voidaan
vaihtoehtoisesti toteuttaa.
• Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset
1 momentissa tarkoitetuista olennaisista tiedoista sekä niitä
koskevista ajantasaisuusvaatimuksista.

Lippu- ja maksujärjestelmien yhteentoimivuus
(III osa 2 luku 2 §)
• Tie- ja raideliikenteen henkilökuljetuspalvelun tarjoajan, välityspalvelun
tarjoajan tai näiden puolesta lippu- ja maksujärjestelmästä vastaavan
toimijan on avattava liikkumispalvelun tarjoajille ja yhdistämispalvelun
tarjoajille pääsy lippu- ja maksujärjestelmänsä myyntirajapintaan, jonka
kautta voi:
1) hankkia vähintään kertamatkaan oikeuttavan lipputuotteen. Tällaiseen
lipputuotteeseen perustuvan matkustusoikeuden on oltava todennettavissa helpolla
tavalla yleiskäyttöisen teknologian avulla; tai
2) varata yksittäisen vaihtuvahintaisen matkan, joka maksetaan jälkikäteen.

• Kuljetuspalvelun tarjoaja, joka tarjoaa vain muita kuin julkisesti hankittuja
henkilöliikenteen kuljetuspalveluita, voi poiketa 1 momentin
vaatimuksesta, jos sen toteuttaminen ei ole teknisesti
tarkoituksenmukaista eikä kohtuullista yrityksen pienen koon tai toimintaalueen johdosta.

Syrjimätön pääsy tietoihin ja tietojärjestelmiin
(III osa 2 luku 4 §)
• Edellä 1 ja 2 §:ssä tarkoitettu avointen rajapintojen
kautta tarjottava pääsy tietoihin ja tietojärjestelmiin
ja sen toteuttamiseksi mahdollisesti tarvittavat
tukipalvelut, ohjelmistot, lisenssit tai muut tarvittavat
palvelut on tarjottava oikeudenmukaisin, kohtuullisin
ja syrjimättömin ehdoin.

Yhteentoimivuuden edistäminen julkisissa
hankinnoissa (III osa 2 luku 3 §)
• Tämän lain IV osan 1 luvun 3 ja 4 §:ssä tarkoitetun toimivaltaisen
viranomaisen on huolehdittava, että hankittaessa
liikkumispalveluja tämän lain tai julkisista hankinnoista annetun
lain (348/2007) mukaisesti on tarjouspyynnössä,
hankintailmoituksessa ja hankintasopimuksessa edellytettävä,
että:
1) palveluntarjoaja on kuvannut, miten se on täyttänyt edellä 1 §:ssä
tarkoitetut velvollisuutensa;
2) palveluntarjoajan lipputuotteisiin perustuvien matkustusoikeuksien on
oltava jatkuvasti todennettavissa sähköisen viestintäverkon avulla
taustajärjestelmästä, ja todentamisessa on käytettävä yleiskäyttöisiä
teknologioita;
3) jos matkustusoikeus todennetaan toisen palveluntarjoajan
taustajärjestelmästä, taustajärjestelmien välisen viestinnän on oltava
mahdollista rajapinnan kautta.

Palveluita ja rajapintoja yhdistävien palveluiden
yhteentoimivuus (III osa 2 luku 5 §)
• Tässä luvussa säädettyjä avoimia rajapintoja teknisesti yhdistävien
palveluntarjoajien ja matkustusoikeuden todentamiseen liittyvien
taustajärjestelmien ylläpitäjien on omia palveluitaan ja järjestelmiään
kehittäessään huolehdittava niiden yhteentoimivuudesta muiden
vastaavien palveluiden kanssa. Edellä tässä momentissa mainittujen
palveluntarjoajien on muutoinkin tehtävä yhteistyötä matkaketjujen
muodostamiseksi tarvittavan teknisen yhteentoimivuuden
varmistamiseksi.
• Yhdistämispalvelun tarjoajien on avattava matkustusoikeuden
todentamisessa tarvittavat rajapinnat ja huolehdittava siitä, että
matkustusoikeuden todentaminen voidaan tehdä yleiskäyttöisten
teknologioiden avulla.
• Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä edellä
1 ja 2 momentissa tarkoitun yhteentoimivuuden varmistamisesta.

Liikenneluparekisteri ja julkiset tiedot
(V osa 1 luku)
• Liikenneluparekisterissä tiedot henkilö-, tavara-, ja
taksiliikenneluvista
• Rekisterinpitäjänä Trafi
• Julkinen ja käyttörajoitteisia tietoja sisältävät osat
• Julkisessa osassa tiedot olemassa olevista luvista
ja niiden haltijoista. Ne ovat yleisesti saatavilla
internetin ylitse ja teknisen käyttöyhteyden avulla.

Liikenneluparekisterin käyttörajoitteisen osan
tiedot
• Käyttörajoitteisessa osassa tietoja mm. yhtiöiden
vastuunalaisista yhtiömiehistä ja toimitusjohtajista sekä
hallinnolllisista seuraamuksista. Nämä tiedot tarpeen
pääasiassa Trafin valvontatehtäviä varten.
• Tietoja käyttörajoitteisesta osasta voidaan
salassapitosäännösten estämättä luovuttaa muille
viranomaisille niiden lakisääteisten tehtävien
toteuttamiseksi.
• Muutoksista yhteystiedoissa tms. ilmoitettava Trafille.

Muu viranomaisten tiedonsaantioikeus
• Liikennevirastolla oikeus saada liikenteen tarjontaa ja
toteutunutta kysyntää koskevat tiedot liikkumispalveluiden
tarjoajilta (IV osa 1 luku 2 §)
Oikeus luovuttaa tietoja toiselle viranomaiselle sen lakisääteisten
tehtävien toteuttamiseksi, mm. toimivaltaiset viranomaiset voivat
käyttää liikenteen järjestämistä koskevassa tarjouspyynnössä (IV
osa 1 luku 3 §)
Oikeus saada toiselta viranomaiselta tietoja omien tehtäviensä
toteuttamiseksi

• Valvontaviranomaisten yleinen tiedonsaantioikeus (IV osa 3
luku 2 §)

Trafilla oikeus saada myös toisten viranomaisten rekistereissä olevia
tietoja

