Helsingin kaupunki

Pöytäkirjanote

1 (2)

13.06.2018
Pormestari
Liikenne- ja viestintäministeriö

91 §
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Päätös
Pormestari päätti antaa liikenne- ja viestintäministeriölle hallituksen esityksistä laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi sekä
yleissopimukseksi tavaran kansainvälisissä kuljetuksissa käytettävästä
rahtisopimuksesta ym. seuraavan lausunnon:
Älyliikenteen konseptien kehitystä tukeva toimintaympäristö ja lainsäädäntö on alan yritystoiminnalle tulevaisuudessa merkittävä kilpailutekijä. Esitys laiksi liikenteen palveluista on tärkeä askel kohti digitaalista
kuljetusketjua. Sillä varmistetaan tulevaisuudessa keskeisen liikennevälineen sijaintitiedon saatavuus eri liikennemuodoissa. Liikenteen sijaintitiedon avulla pystytään tehostamaan kuljetusketjun ohjausta ja tavaran jäljitettävyyttä. Näiden pohjalta voidaan luoda yhä paremmin resursseja hyödyntäviä kuljetusjärjestelmiä.
Postipalvelujen tietojen avaaminen tehostaa uusien posti- ja kuriiripalvelujen muodostumista. Tieliikenteen ja meriliikenteen ammattipätevyyssääntelyn joustavoittaminen on perusteltua.
Lisäksi varautumisvelvoitteen laajentaminen koskemaan suurimpia luvanvaraisen maantieliikenteen harjoittajia on tärkeä lisä suomalaiseen
huoltovarmuuteen. Tavarakuljetuksen sujuvuus myös häiriötilanteissa
on välttämätöntä, ja siihen tulee koko yhteiskunnan osallistua.
Liikenteen turvallisuusvirastolla on jatkossa määräyksenanto-oikeus
koskien tiettyjen luvanvaraisten henkilö- ja tavaraliikennepalvelujen varautumisvelvollisten valmiussuunnittelua, kun nyt tarkempia säännöksiä
annetaan valtioneuvoston asetuksella. Muutos on perusteltu.
Poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin varautumista raideliikenteessä koskevan pykälän muuttaminen siten, että varautumisvelvoitetta laajennetaan vähemmän vakaviin normaaliolojen häiriötilanteisiin, ei aiheuta toiPostiosoite
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minnallisesti merkittäviä vaikutuksia Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) käytännön toimintaan ja toimintatapoihin.
Raitiovaunuihin ja metroon kohdistuu jatkossa paikantamisvelvollisuus.
Tämänkään osalta vaikutukset HKL:n nykytoimintaan eivät ole merkittäviä.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Pöytäkirjanote on lähetetty asianosaiselle 13.6.2018.
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MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

