LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ
Lainsäädäntöneuvos
Kirsi Miettinen

Muistio
31.8.2017

VALTIONEUVOSTON ASETUS LIIKKUMISPALVELUITA KOSKEVISTA OLENNAISISTA TIEDOISTA
PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin liikenteen palveluista annetun lain
(320/2017) III osan 2 luvun 1 §:n nojalla liikkumispalveluita koskevista olennaisista
tiedoista. Liikenteen palveluista annettu laki tulee voimaan pääosin 1.7.2018, mutta
lain III osan 2 luvun 1-5 §:t tulevat voimaan jo 1.1.2018.
Liikenteen palveluista annetun lain III osan 2 luvun 1 §:ssä velvoitetaan henkilöliikenteen liikkumispalvelun tarjoajat avaamaan palveluaan koskevat olennaiset tiedot,
joita ovat ainakin reitti-, pysäkki-, aikataulu-, hinta- ja saatavuustiedot sekä esteettömyystiedot. Säännös koskee kaikkia liikennemuotoja, eli tie- ja raideliikennettä, merenkulkua ja ilmailua. Se on myös lain määritelmien mukaisesti mahdollisimman laaja, ja koskee kaikkia toimijoita perinteisistä kuljetuspalveluista erilaisiin tukipalveluihin, kuten pysäköintipalveluita tarjoajiin. Olennaiset ovat osittain erilaisia eri liikkumispalveluissa.
Asetuksella säädettäisiin tarkemmin, mitä olennaisilla tiedoilla eri palveluissa tarkoitetaan. Se on tarkoitettu tulemaan voimaan yhtä aikaa liikenteen palveluista annetun
lain tietoa koskevien pykälien kanssa 1.1.2018.
PERUSTELUT
1

Nykytila
Liikkumispalveluiden tarjoajan on huolehdittava siitä, että palvelua koskevat olennaiset tiedot ovat saatavissa avoimesta rajapinnasta, eli tietojen tulee olla vapaasti
käytettävissä tietojärjestelmään luodun yhteyden kautta koneluettavassa ja helposti
muokattavassa vakiotietomuodossa. Liikenneviraston on tarjottava tekninen palvelu,
jolla olennaiset tiedot voidaan vaihtoehtoisesti toimittaa. Lisäksi rajapinnan ja sen
käyttämiseksi tarvittavan muun tietoaineiston verkko-osoite tai -osoitteet sekä näiden
päivitykset on ilmoitettava Liikennevirastolle ennen toiminnan aloittamista tai päivityksen osalta heti kun uusi osoite on tiedossa. Liikenneviraston on tarkoitus toimia
Euroopan neuvoston ja parlamentin direktiiviä 2010/40/EU tieliikenteen älykkäiden
liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista (ITS-direktiivi) täytäntöönpanevissa komission asetuksissa, eli
asetuksessa 2015/962 EU:n laajuisista tosiaikaisten liikennetietopalvelujen tarjoamisesta sekä tulossa olevassa asetuksessa EU:n laajuisten multimodaalien matkatietopalvelujen tarjoamisesta tarkoitetun kansallisen yhteyspisteen (National Access
Point, NAP) tarjoajana.
Liikenteen palveluista annetun lain III osan 2 luvun 4 §:n mukaan pääsy tietoihin ja
tietojärjestelmiin ja sen toteuttamiseksi mahdollisesti tarvittavat tukipalvelut, käyttöehdot, ohjelmistot, lisenssit ja muut tarvittavat palvelut on tarjottava oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin.
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Lain IV osan 2 luvun 2 §:n mukaan Liikennevirasto seuraa liikkumispalveluiden kysyntää ja tarjontaa ja sovittaa yhteen liikkumispalveluiden kehittämistä. Liikkumispalvelun tarjoajalla on velvollisuus liike- ja ammattisalaisuuden estämättä toimittaa
määräajoin harjoittamansa liikenteen tarjontaa ja toteutunutta kysyntää koskevat tiedot Liikennevirastolle edellä mainittujen tehtävien hoitamiseksi sekä tilastointia ja
tutkimusta varten. Henkilöliikenteen kuljetuspalvelun tarjoajan on lisäksi ilmoitettava säännöllisesti tarjottavan palvelun aloittamisesta, lopettamisesta ja olennaisista
muutoksista Liikennevirastolle viimeistään 60 päivää ennen suunnitelman toteuttamista siltä osin kuin tiedot eivät ole saatavilla III osan 2 luvun 1 §:n mukaisista rajapinnoista. Tiedot on toimitettava maksutta.
Liikenteen palveluista annetun lain tietoa koskevan sääntelyn tavoitteena on mahdollistaa yhdistettyjen liikkumispalveluiden ja ovelta-ovelle –matkaketjujen tarjoaminen. Siinä pyritään asettamaan keskiöön palveluiden käyttäjä, ja saamaan aikaan tilanne, jossa liikkumispalveluiden käyttö olisi mahdollisimman helppoa ja joustavaa.
Liikkumispalveluita koskeviin olennaisiin tietoihin liittyvien avointen rajapintojen
avulla pyritään siihen, että palveluiden käyttäjä saisi mahdollisimman kattavaa tietoa
liikkumispalveluista voidakseen hankkia ja käyttää niitä helposti ja tehokkaasti. Koska rajapinnasta saatava tieto on koneluettavassa muodossa, täytyy rajapintojen päälle
syntyä palveluita, jotka yhdistävät rajapinnasta saatavia tietoja esimerkiksi kattaviksi
tietopalveluiksi. Rajapintoja voivat tehokkaasti hyödyntää ja yhdistellä myös muut
liikkumispalveluiden tarjoajat sekä yhdistettyjä liikkumispalveluita tai matkaketjuja
tarjoavat yhdistämispalveluiden (eli MaaS -palveluiden) tarjoajat.
On syytä huomata, että toimittamalla olennaiset tiedot rajapintaan saataville palveluntarjoaja ei voi täyttää liikenteen palveluista annetussa laissa säädettyjä matkustajalle annettavia tietoja koskevia velvoitteita tai kuluttajansuojasääntelyssä tarkoitettuja tiedonantovelvoitteita. Mainitut tiedonantovelvoitteet koskevat vain osittain samoja tietoja, minkä lisäksi edellytyksenä niissä on se, että tiedot ovat sellaisessa muodossa, jossa luonnollinen henkilö voi saada niistä selkoa.
2 Esityksen vaikutukset
Asetuksella edistetään liikenteen palveluista annetun lain tavoitteitta uusien ja uudenlaisten liikkumispalveluiden syntymiseksi. Sen avulla mahdollistetaan yhtenäisten
matkaketjujen rakentaminen. Kattavan ja ajantasaisen liikkumispalveluita koskevan
tiedon saaminen on tässä keskeinen edellytys. Rajapintojen avaamisesta aiheutuu
toimijoille kustannuksia, joita kuitenkin yleensä pidetään suhteellisen maltillisina (10
000 – 50 000 €). Kaikkien toimijoiden ei kuitenkaan itse tarvitse välttämättä avata rajapintaa, vaan ne voivat joko hyödyntää Liikenneviraston tarjoamaa työkalua tai sopia rajapinnan avaamisesta esimerkiksi välityspalvelun tarjoajan kautta. Rajapintojen
avaamisesta arvioidaan kuitenkin olevan selvästi kustannuksia suurempia hyötyjä,
jotka kohdistuvat niin palveluiden käyttäjiin, palveluntarjoajiin kuin yleisesti yhteiskuntaankin. Tarkemmin tietojen avaamisen vaikutukset on esitetty liikenteen palveluista annettua lakia koskevassa hallituksen esityksessä (HE 161/2016 vp, hallituksen
esityksessä lakiehdotuksen nimi oli liikennekaari).
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3 Valtioneuvoston asetuksen sisältö
Asetuksella annettaisiin tässä vaiheessa vain tarkemmat säännökset olennaisista tiedoista. Sen 1 § sisältää yleisiä säännöksiä, 2 § koskee henkilöiden kuljetuspalveluja,
3 § asemia, satamia ja muita terminaaleja, 4 § ajoneuvojen vuokrauspalveluita ja
kaupallisia yhteiskäyttöpalveluita, 5 § yleisiä kaupallisia pysäköintipalveluja ja 6 §
välityspalveluita. Tarkempia säännöksiä ajantasaisuusvaatimuksista ei annettaisi ainakaan toistaiseksi. Esimerkiksi reaaliaikaisia tietoja palveluntarjoajilla on toistaiseksi rajoitetusti. Myöskään teknisestä yhteentoimivuudesta, kuten noudatettavista
standardeista, ei annettaisi säädöstason määräyksiä. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että
käytettävät standardit ovat vasta kehittymässä, eikä kehitystä ole syytä jäykistää
sääntelyllä. Ohjeita ja suosituksia käytettäviksi standardeiksi syntyy kuitenkin Viestintäviraston johdolla käynnissä olevasta Lippu –projektista, jossa työstetään liikenteen palveluista annetun lain III osan 2 luvun 2 §:ssä säädettyä velvollisuutta avata
rajapinnat tie- ja raideliikenteen kertamatkan osalta, mutta jolla on yhtymäkohtia
myös nyt käsillä olevan saman luvun 1 §:ssä tarkoitettuun tietojen avaamisvelvollisuuteen. Lisäksi Liikennevirasto voi antaa ohjeita ja suosituksia käytettävistä tietoformaateista, jotta tiedot olisivat yhteentoimivia ja -sopivia viraston NAPvelvoitteiden toteuttamiseksi.
Nyt annettava asetus on suhteellisen varovainen liikkeelle lähtö. Asetusta voidaan
muuttaa tai tarkentaa tarpeen mukaan esimerkiksi, kun tietotaito tietojen avaamisesta
lisääntyy, tai jos syntyy uusia palvelutyyppejä, joita ei ole toistaiseksi katettu. On
huomattava, että kuten hallituksen esityksessä todetaan, avaamisvelvoite kohdistuu
tietoihin, jotka palveluntarjoajalla on olemassa, jotta se voi tarjota palveluitaan. Vain
tällaiset tiedot on annettava rajapinnan kautta, uusia tietoja ei tarvitse ryhtyä tuottamaan. Tällöin avattavien tietojen määrä voi vaihdella palvelusta toiseen, sillä osa
palveluntarjoajista tarjoaa perusmuotoista palvelua, kun taas toisilla siihen voi liittyä
erilaisia lisäpalveluita ja sähköisiä palveluita. Kuitenkin kaikissa pykälissä lähdetään
siitä olettamasta, että tietyt perustiedot on jokaisella palveluntarjoajalla oltava omasta
palvelustaan, muuten palvelun tarjoaminen ei ylipäätään ole mahdollista. Nämä tiedot on kerrottu kunkin pykälän alkuosassa.
Lisäksi on huomattava, että kuten hallituksen esityksessä niin ikään todetaan, sama
tieto on avattava vain kerran. Jos tieto avataan välityspalvelun tai toisen liikkumispalvelun tarjoajan toimesta, ei palveluntarjoajan itsensä tarvitse sitä avata. Myös
toimivaltainen viranomainen voi olla luonteva taho tietojen avaamisessa julkisesti
hankitun liikenteen osalta, sillä palveluntarjoajilla ei välttämättä ole kaikkia tietoja
hallussaan. Näissä tilanteissa voidaan sopia, kuinka tiedon avaaminen parhaiten hoidetaan. Kolmantena mahdollisuutena on hoitaa tiedon avaaminen Liikenneviraston
lain asettaman velvollisuuden johdosta tarjoaman palvelun kautta. Tällöin palveluntarjoaja noudattaa tietojen toimittamisessa Liikenneviraston antamia ohjeita. Periaatteeseen saman tiedon avaamisesta vain kerran liittyy myös se seikka, että mikäli jokin tieto on jo avattu rajapinnasta, ei sitä varten tarvitse ryhtyä rakentamaan uutta rajapintaa. Tämä seikka todettaisiin selvyyden vuoksi myös asetuksen 1 §:ssä.
On selvää, että monien tietojen rakenteellisessa ilmoittamisessa voi toistaiseksi olla
haasteita. Haasteita liittyy myös siihen, miten tarkalle tasolle rakenteellisuutta voidaan tai on syytä säännellä asetustasolla. Koska kyse on kehittyvästä toiminnasta,
saattaa liian tarkasta säätämisestä tulla nopeasti kehityksen jarru. Edellä sanotun joh-

4
dosta tässä muistiossa pyritään helpottamaan käytännön työtä esimerkkien avulla.
Jatkossa erityisesti Liikennevirasto tulee antamaan ohjeita ja suosituksia yhteisiä menettelyjä koskien, jotta toimijat saisivat tarvitsemaansa tukea, ja tietojen saatavuuteen
ja yhteentoimivuuteen liittyvät tavoitteet voitaisiin saavuttaa. Myös standardien kehittäminen osapuolten välisessä yhteistyössä on erittäin tärkeää.
1 §. Yleiset säännökset.
Keskeinen elementti pykälässä on edellä todettu saman tiedon avaamiseen vain kerran liittyvä seikka, että mikäli jokin tieto on jo avattu rajapinnasta, ei sitä varten tarvitse ryhtyä rakentamaan uutta rajapintaa. Rajapinnan määritelmä on annettu jo laissa, joten se ainoastaan toistetaan pykälässä. Kaikki rajapinnat on ilmoitettava Liikennevirastolle liikenteen palveluista annetun lain III osan 2 luvun 1 §:n 2 momentin nojalla. Liikennevirasto muodostaa rajapintaosoitteista metatietokannan, eräänlaisen
”puhelinluettelon”, jonka perusteella rajapintoja yhdistelevä toimija löytää kaikki
tarvitsemansa rajapinnat.
2 §. Henkilöiden kuljetuspalvelut.
Kuljetuspalvelulla tarkoitetaan liikenteen palveluista annetun lain I osan 1 luvun 1
§:n 2 kohdan mukaan henkilöiden tai tavaroiden kuljettamista ammattimaisesti. Hallituksen esityksen yksityiskohtaisten perusteluiden mukaan kuljetuspalvelulle on
ominaista se, että palveluun sisältyy ajoneuvon (tai muun liikennevälineen) kuljettaja
ja itse ajoneuvo (tai muu liikenneväline). Palvelun käyttäjä on henkilöiden kuljetuspalvelussa matkustajan asemassa.
Ehdotetun pykälän piiriin kuuluisivat kaikkien eri liikennemuotojen henkilöiden kuljetuspalvelut. Lisäksi siihen kuuluisivat erityyppiset palvelut säännöllisestä aikataulunmukaisesta liikenteestä taksipalveluihin ja muihin kutsun perusteella toimiviin
kuljetuspalveluihin.
Ehdotetussa 1 §:ssä kohtien 1-4 tiedot ovat sellaisia, että jokaisella palveluntarjoajalla voidaan olettaa olevan kyseiset tiedot omasta palvelustaan. Lisäksi kohtien 5 -7
tiedot voidaan olettaa olevan säännöllisessä aikataulunmukaisessa liikenteessä. Kohdissa 8 ja 9 olevat tiedot ovat puolestaan sellaisia, että niiden olemassa oloa voidaan
edellyttää taksiliikenteessä ja muussa kutsun perusteella toimivassa liikenteessä.
Kohdissa 10-18 tarkoitetut tiedot on ilmoitettava vain, jos palveluun liittyy kyseisiä
tietoja. Tätä ilmaistaan käyttämällä sanaa ”mahdollinen”. Muissakin kohdissa saattaa
olla tietoja, joita ei liity kaikkiin palveluntarjoajiin tai palveluihin. Myös näissä kohdissa käytetään sanaa ”mahdollinen”, ja tiedon on oltava saatavissa vain jos se on
olemassa.
Ehdotetun 1 §:n 1 kohdassa ei tarkoiteta ”yhteystiedoilla” samaa kuin liikenteen palveluista annetun lain V osan 1 luvun 2 §:ssä. Kyse ei siis välttämättä ole palveluntarjoajan osoitteesta, puhelinnumerosta ja sähköpostiosoitteesta, vaan palveluntarjoajalla voi olla erilliset asiakaspalveluun tai –kontaktointiin tarkoitetut yhteystiedot. Kohdan 2 mukainen tieto alueesta, jolla palvelua pääasiallisesti tai mahdollisesti tarjotaan, on syytä antaa joko postinumeroiden perusteella tai kuntakoodeina. Ilmaus
”pääasiallisesti” pyrkii ilmaisemaan samalla sitä, että säännös ei luonnollisestikaan
estä palvelun tarjoamista alueen ulkopuolella. Kohdassa 3 tarkoitettujen maksutapo-
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jen osalta on syytä ilmoittaa ensivaiheessa ainakin se, käykö käteinen (kyllä/ei) ja
käyvätkö yleisimmät maksukortit (pankkikortti: kyllä/ei, Visa: kyllä/ei, MasterCard:
kyllä/ei). Muut maksukortit ja mahdolliset mobiilimaksamisen eri tavat voitaisiin ilmoittaa lisäkentillä niin haluttaessa. Kohdassa 4 olevat esteettömyystiedot on rajattu
tietoihin, joiden saatavuuteen rakenteellisesti on jo olemassa menettelyt. Kaluston esteettömyys liittyy takseihin, joissa on olemassa tietyt erilaisten esteettömien ajoneuvojen kategoriat. Kaluston matalalattiaisuudesta sekä pyörätuolipaikkojen olemassa
olo liittyy linja-autoihin. Myös junissa on pyörätuolipaikkoja. Esteettömyystietojen
ilmoittaminen koskee kalustoa, eli siinä ei edellytetä ainakaan toistaiseksi säännöllisen liikenteen osalta vuorokohtaista ilmoittamista. Palveluntarjoajien on kuitenkin
syytä pyrkiä tähän palvelunsa parantamiseksi.
Pykälän 5 kohdassa tarkoitetut säännöllisen aikataulunmukaisen liikenteen reitit on
pyrittävä antamaan geometrisesti linjoittain, niin että niiden todellinen reitti voitaisiin
hahmottaa. Mikäli reitit annetaan vain pysäkkien nauhoina, ei todellisen reitin hahmottaminen ole helppoa. Kulkulinjaus viittaa siihen, että säännös pätee kaikkiin liikennemuotoihin. Reittien ilmoittamisessa voidaan käyttää tieliikenteen osalta esimerkiksi digiroadin määrityksiä. Myös kohdassa 6 ja 8 tarkoitettujen pysäkkien,
asemien, terminaalien ja muiden pysähtymispaikkojen sijainnit voidaan ilmoittaa tieliikenteen osalta digiroadin määrityksiä aina kun se on mahdollista. Digiroadista löytyy myös niin sanottuja virtuaalipysäkkejä pitkän matkan tieliikenteen osalta. Mikäli
kyse on epävirallisista pysähtymispaikoista tai muista liikennemuodoista, jolloin tiedot eivät löydy digiroadista, on syytä käyttää koordinaatteja. Kansallisessa liikenteessä suositellaan käytettäväksi WGS-84 –koordinaattijärjestelmää. Kohdassa 8 kyse on pysähtymispaikoista, jotka palveluntarjoaja itse palvelulleen määrittää. Tällaisia voi etenkin jatkossa olla esimerkiksi kutsun perusteella toimivassa syöttöliikenteessä. Kyse ei ole esimerkiksi taksiliikenteen perinteisistä taksitolpista, joiden sijainti ei ole palveluntarjoajien päätettävissä. Kohdassa 6 tarkoitetut aikataulutiedot ja
kohdassa 9 tarkoitetut palveluajat on syytä ilmoittaa 24 tunnin järjestelmään perustuvana tietona (00:00). Päivillä tarkoitetaan viikonpäiviä. On huomattava, että tietojen
päivittäminen heti kun aikataulujen muutokset ovat palveluntarjoajan tiedossa, on
palvelun käyttäjän palvelukokemuksen kannalta keskeinen seikka. Siksi esimerkiksi
selkeät lomista tai pyhäpäivistä johtuvat katkokset tai muutokset palveluissa on syytä
ilmoittaa selkeästi kohtien 7 ja 9 mukaisesti. Tiedot voisivat olla esimerkiksi muotoa
xx.xx.xxxx-xx.xx.xxxx.
Kohdassa 10 tarkoitetut tiedot voivat olla muotoa varausmahdollisuus: kyllä/ei ja varauspakko: kyllä/ei. Varauspalvelun linkki ei edellytä koneluettavaa rajapintaa asetuksen mukaan, koska matkan varaamisessa ei enää ole kyse tietojen antamisesta.
Tie- ja raideliikenteen henkilökuljetuspalvelun tarjoajiin kohdistuva velvollisuus avata myyntirajapintansa kertamatkan osalta liikenteen palveluista annetun lain III osan
2 luvun 2 §:n mukaan ei kuulu asetuksen alaan.
Kohdassa 11 tarkoitetut mahdolliset staattiset hintatiedot liittyvät sellaisiin palveluihin, joiden hinta tyypillisesti pysyy vakaana. Hinnoittelu voi tällöin perustua esimerkiksi kuljetuskilometreihin, vyöhykehintoihin tai tiettyjen pisteiden välisen matkan
kulkemiseen. Alennusperuste voi olla mikä tahansa esimerkiksi ikään tai tiettyyn statukseen, kuten ”opiskelija” tai ”eläkeläinen”, perustuva. Kyse voi olla myös kantaasiakkuuteen perustuvista alennuksista. Mikäli staattinen hinta muodostuu kovin vaikeaksi ilmoittaa, voidaan vertailukelpoisen hinnan ilmoittamiseen käyttää esimerkik-
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si kalleinta kilometriä. Esimerkiksi taksit voinevat käyttää kohdassa samaa tietoa,
jonka ne ilmoittavat matkustajalle liikenteen palveluista annetun lain III osan 1 luvun
3 §:n 1 momentin mukaan. Samassa pykälässä Liikenteen turvallisuusvirastolle on
annettu hinnan ilmoittamista ja hintatietojen esilläpitoa koskeva määräyksenantovaltuus.
Vastaavasti kohta 12 koskee dynaamista hinnoittelua käyttävää palveluntarjoajaa.
Kuten 1 §:ssä todetaan, rajapintaa ei tarvitse rakentaa asetuksen johdosta uudelleen,
mikäli se on jo olemassa. Dynaamista hinnoittelua käyttävä voisi myös asettaa saataville linkin reaaliaikapalveluunsa. Tämä ei täysin toteuta koneluettavuuden tavoitteita, mutta olisi hyväksyttävä ensi vaiheen liikkeelle lähtö.
Hinnoittelua koskevilla tiedoilla pyritään siihen, että palvelun käyttäjä voisi haarukoida kyseisten tietojen avulla itselleen sopivassa hintakategoriassa olevaa palvelua.
Lopullinen hinta kaikkine eri komponentteineen on tarkoituksenmukaista käydä ilmi
vasta siinä vaiheessa, kun palvelun käyttäjä siirtyy seuraavaan vaiheeseen, eli ostamaan lipputuotetta. Tarkoitus on, että palveluntarjoaja ilmoittaa hinnan joko 11 tai 12
kohdan mukaisesti riippuen siitä, minkälainen hinnoittelu palvelussa on käytössä.
Hinnan ilmoittamatta jättäminen kokonaan ei siten ole mahdollista.
Kohdassa 13 tieto matkatavaraan kohdistuvista rajoituksista voitaisiin antaa esimerkiksi sallitun matkatavaran lukumäärän ja/tai painon perusteella. Kohdassa voi myös
ilmoittaa mahdollisuudesta kuljettaa matkatavaraa enemmän kuin on tavanomaista,
esimerkiksi mahdollisuus kuljettaa polkupyörää. Kohdan 14 osalta kyse on lisäpalveluista, jotka palveluntarjoaja itse haluaa antaa rajapinnasta tehdäkseen palvelunsa
houkuttelevammaksi. Niiden määrää ei mitenkään ole rajattu, mutta pykälässä annetaan joitakin esimerkkejä siitä, millaisista tiedoista voi olla kyse.
Kohdissa 15 ja 16 on kyse reaaliaikaisista tiedoista, joita vain osalla palveluntarjoajista on toistaiseksi. Niiden lisääntyminen ja saaminen yhden käyttöliittymän taakse
parantaa merkittävästi palveluiden käyttökokemusta. Siksi niiden yleistyminen olisi
erittäin tärkeää. Ensi vaiheen ratkaisuna asetuksessa mahdollistetaan myös se, että
saataville asetetaan linkki reaaliaikapalveluun. Kohta 15 koskee tilanteita, joissa liikennevälineellä on jonkinlainen ennalta määritelty kulkureitti. Kohdassa 16 tarkoitetaan tietoa, jonka avulla palvelun käyttäjä voi nähdä esimerkiksi, onko lähistöllä käytettävissä vapaana olevia liikennevälineitä. Esimerkiksi ajossa olevasta taksista tietoa
ei tarvitse näyttää. Myöskään ajoneuvon rekisterinumeroa tai muuta yksilöivää tietoa
ei tarvitse näyttää. Nykyistä nopeampi ja tarkempi tieto myöhästymisistä myös kohdassa 17 parantaisi käyttökokemusta.
3 §. Asemat, satamat ja muut terminaalit.
Asemia, satamia tai muita terminaaleja koskevien tietojen ilmoittamisesta on vastuussa se toimija, joka vastaa tilan toimimisesta terminaalina, ellei se ole tehnyt sopimusta siitä, että joku muu toimija avaa tiedot. Terminaalia koskevia tietoja ei tarvitse antaa, mikäli se ei tosiasiallisesti toimi minkään liikkumispalvelun alku-, pysähdys- tai päätepaikkana. Ehdotetun 2 §:n tiedoista vain kohdissa 1-3 mainitut tiedot
ovat sellaisia, jotka jokaisen palveluntarjoajan voidaan olettaa tietävän.
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Ehdotetun 3 §:n 1 kohdassa ei tarkoiteta ”yhteystiedoilla” samaa kuin liikenteen palveluista annetun lain V osan 1 luvun 2 §:ssä. Kyse ei siis välttämättä ole palveluntarjoajan osoitteesta, puhelinnumerosta ja sähköpostiosoitteesta, vaan palveluntarjoajalla voi olla erilliset asiakaspalveluun tai –kontaktointiin tarkoitetut yhteystiedot. Kohdassa 2 tarkoitetussa paikkatietoa koskevassa sijannissa voidaan käyttää digiroadin
tietoja, jos terminaali on merkitty järjestelmään. Muutoin kansallisessa liikenteessä
suositellaan käytettäväksi WGS-84 –koordinaattijärjestelmää. Mikäli terminaalissa ei
ole sisätiloja käytettävissä, ei aukioloaikoja tarvitse ilmoittaa kohdan 3 mukaisesti.
Aukioloaikojen ilmoittamisessa on syytä käyttää 24 tunnin järjestelmää (00:00).
Avustuspalveluilla tarkoitetaan kohdassa 5 EU-säädösten mukaisia palveluita (linjaautoliikenteessä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 181/2011 matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004
muuttamisesta, lentoliikenteessä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o
261/2004 matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o
1107/2006 vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksista lentoliikenteessä, meri- ja sisävesiliikenteessä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)
N:o 1177/2010 matkustajien oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä , rautatieliikenteessä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1371/2007 rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista). Muilla erityisiä tarpeita omaavien
käyttäjäryhmien palvelunkäyttöä koskevilla tiedoilla tarkoitetaan esimerkiksi lastenhoitoon soveltuvia wc-tiloja.
Terminaalissa saattaa olla runsaasti palveluita, jotka eivät suoraan liity matkustamiseen. Tällaisia voivat olla esimerkiksi erilaiset myymälät, ravitsemuspalvelut ja
pankkiautomaatit. Tiedot näistä voivat olla matkustajalle varsin arvokkaita, mutta
niiden saattaminen koneluettavaan muotoon ei ole tarpeellista kohdan 7 mukaisesti.
4 §. Liikennevälineiden vuokraus- ja yhteiskäyttöpalvelut.
Ehdotetun 4 §:n piiriin tulee käytännössä toistaiseksi lähinnä ajoneuvoja, koska ainakin toistaiseksi muissa liikennemuodoissa kuin tieliikenteessä ajoneuvojen vuokraaminen erityisesti paikasta toiseen liikkumista varten on harvinaista. Ehdotetun 4 §:n
kohdissa 1-5 tarkoitetut tiedot ovat sellaisia, että jokaisella palveluntarjoajalla voidaan olettaa ne olevan.
Ehdotetun 4 §:n 1 kohdassa ei tarkoiteta ”yhteystiedoilla” samaa kuin liikenteen palveluista annetun lain V osan 1 luvun 2 §:ssä. Kyse ei siis välttämättä ole palveluntarjoajan osoitteesta, puhelinnumerosta ja sähköpostiosoitteesta, vaan palveluntarjoajalla voi olla erilliset asiakaspalveluun tai -kontaktointiin tarkoitetut yhteystiedot. Kohdassa 2 tarkoitetut ajoneuvon hakemiseen tai palauttamiseen liittyvät aluetta koskevat
tiedot voidaan antaa paikkatietoina, jos kysymys on pistemäisestä paikasta tai postinumeron perusteella, jos palautusalue on laajempi. Kohdassa 3 tarkoitettu tieto alueesta, jolla palvelua voidaan käyttää, on syytä antaa postinumeroiden perusteella tai
kuntakoodeina.
Kohdassa 4 tarkoitettujen maksutapojen osalta on syytä ilmoittaa ensivaiheessa ainakin se, käykö käteinen (kyllä/ei) ja käyvätkö yleisimmät maksukortit (pankkikortti:
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kyllä/ei, Visa: kyllä/ei, MasterCard: kyllä/ei). Muut maksukortit ja mahdolliset mobiilimaksamisen eri tavat voitaisiin ilmoittaa lisäkentillä niin haluttaessa.
Kohdassa 5 tieto pyörätuolin kuljetusmahdollisuudesta voidaan antaa muodossa kyllä/ei. Kohdan 6 ajokorttivaatimus koskee moottorikäyttöisiä ajoneuvoja. Kohdassa 7
tarkoitetut tiedot voivat olla muotoa varausmahdollisuus: kyllä/ei ja varauspakko:
kyllä/ei. Varauspalvelun linkki ei edellytä koneluettavaa rajapintaa asetuksen mukaan, koska matkan varaamisessa ei enää ole kyse tietojen antamisesta.
Kohdassa 8 tarkoitetut mahdolliset staattiset hintatiedot liittyvät sellaisiin palveluihin, joiden hinta tyypillisesti pysyy vakaana. Hinnoittelu voi tällöin perustua esimerkiksi kuljetuskilometreihin, vyöhykehintoihin tai tiettyjen pisteiden välisen matkan
kulkemiseen. Alennusperuste voi olla mikä tahansa esimerkiksi ikään tai tiettyyn statukseen, kuten ”opiskelija” tai ”eläkeläinen”, perustuva. Kyse voi olla myös kantaasiakkuuteen perustuvista alennuksista. Mikäli staattinen hinta muodostuu kovin vaikeaksi ilmoittaa, voidaan vertailukelpoisen hinnan ilmoittamiseen käyttää esimerkiksi kalleinta kilometriä.
Vastaavasti kohta 9 koskee dynaamista hinnoittelua käyttävää palveluntarjoajaa. Kuten 1 §:ssä todetaan, rajapintaa ei tarvitse rakentaa asetuksen johdosta uudelleen, mikäli se on jo olemassa. Dynaamista hinnoittelua käyttävä voisi myös asettaa saataville linkin reaaliaikapalveluunsa. Tämä ei täysin toteuta koneluettavuuden tavoitteita,
mutta olisi hyväksyttävä ensi vaiheen liikkeelle lähtö.
Hinnoittelua koskevilla tiedoilla pyritään siihen, että palvelun käyttäjä voisi haarukoida kyseisten tietojen avulla itselleen sopivassa hintakategoriassa olevaa palvelua.
Lopullinen hinta kaikkine eri komponentteineen on tarkoituksenmukaista käydä ilmi
vasta siinä vaiheessa, kun palvelun käyttäjä siirtyy seuraavaan vaiheeseen, eli ostamaan lipputuotetta. Tarkoitus on, että palveluntarjoaja ilmoittaa hinnan joko 8 tai 9
kohdan mukaisesti riippuen siitä, minkälainen hinnoittelu palvelussa on käytössä.
Hinnan ilmoittamatta jättäminen kokonaan ei siten ole mahdollista.
Kohdassa 10 tieto matkatavaraan kohdistuvista rajoituksista voitaisiin antaa esimerkiksi sallitun matkatavaran lukumäärän ja/tai painon perusteella. Kohdan 11 osalta
kyse on lisäpalveluista, jotka palveluntarjoaja itse haluaa antaa rajapinnasta tehdäkseen palvelunsa houkuttelevammaksi. Niiden määrää ei mitenkään ole rajattu, mutta
pykälässä annetaan joitakin esimerkkejä siitä, millaisista tiedoista voi olla kyse.
5 §. Yleiset kaupalliset pysäköintipalvelut.
Ehdotettu pykälä koskisi yleisiä kaupallisia pysäköintipalveluja. Nämä ovat palveluita, joiden ensisijainen tarkoitus on nimenomaan pysäköintipalveluiden tarjoaminen.
Esimerkiksi kauppakeskusten yhteydessä tarjottavat pysäköintipalvelut tai muut yksityiset, tietyn muun palvelun yhteydessä tarjottavat tai taloyhtiöiden pysäköintipalvelut eivät kuulu säännöksen piiriin. Myöskään kunnallinen kadunvarsipysäköinti ei
kuulu säännöksen piiriin ainakaan alkuvaiheessa, koska kadunvarsipysäköinnin osalta ei ole olemassa keinoja edellytettyjen tietojen ilmoittamiseksi. Säännös ei rajaudu
autojen pysäköintiin, vaan kyseessä voivat olla vaikkapa pyöräparkit. Ehdotetun 5
§:n tiedoista kohdat 1-7 ovat sellaisia, että jokaisella palveluntarjoajalla voidaan olettaa olevan nämä tiedot.
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Ehdotetun 5 §:n 1 kohdassa ei tarkoiteta ”yhteystiedoilla” samaa kuin liikenteen palveluista annetun lain V osan 1 luvun 2 §:ssä. Kyse ei siis välttämättä ole palveluntarjoajan osoitteesta, puhelinnumerosta ja sähköpostiosoitteesta, vaan palveluntarjoajalla voi olla erilliset asiakaspalveluun tai –kontaktointiin tarkoitetut yhteystiedot. Kohdassa 2 tarkoitetaan sitä, että pysäköintipaikat voivat olla tarkoitettuja esimerkiksi
henkilöautoille, linja- tai kuorma-autoille tai vaikkapa moottoripyörille tai polkupyörille. Kohdassa 3 tarkoitetussa paikkatietoa koskevassa sijainnissa voidaan käyttää
digiroadin tietoja, jos pysäköintialue on merkitty järjestelmään. Muutoin kansallisessa liikenteessä suositellaan käytettäväksi WGS-84 –koordinaattijärjestelmää.
Palvelun aukioloajalla tarkoitetaan kohdassa 4 aikoja, jolloin alueelle on mahdollista
päästä tai päästä sieltä pois. Kellonajoissa on syytä käyttää 24 tunnin järjestelmää
(00:00). Kohdan 5 pysäköintiaikarajoitukset on syytä ilmoittaa tunteina tai päivinä tai
muussa tapauksessa voidaan käyttää tietoa siitä, että palvelu on tarkoitettu pitkäaikaiseen pysäköintiin. Kohdassa 6 tarkoitettujen maksutapojen osalta on syytä ilmoittaa
ensivaiheessa ainakin se, käykö käteinen (kyllä/ei) ja käyvätkö yleisimmät maksukortit (pankkikortti: kyllä/ei, Visa: kyllä/ei, MasterCard: kyllä/ei). Muut maksukortit
ja mahdolliset mobiilimaksamisen eri tavat voitaisiin ilmoittaa lisäkentillä niin haluttaessa. Erityisryhmille tarkoitettu kapasiteetti kohdassa 7 voi tarkoittaa pysäköintipaikkoja, joiden käyttöön vaaditaan vammaisen henkilön pysäköintilupa. Lisäksi kyse voi olla esimerkiksi erityisesti lapsiperheille varatuista pysäköintipaikoista. Paikkojen lukumäärä lienee informatiivisempi kuin pelkkä kyllä/ei –ilmoitus.
Kohdassa 9 tarkoitetut tiedot voivat olla muotoa varausmahdollisuus: kyllä/ei ja varauspakko: kyllä/ei. Varauspalvelun linkki ei edellytä koneluettavaa rajapintaa asetuksen mukaan, koska matkan varaamisessa ei enää ole kyse tietojen antamisesta.
Kohdassa 10 tarkoitetut mahdolliset staattiset hintatiedot liittyvät sellaisiin palveluihin, joiden hinta tyypillisesti pysyy vakaana. Hinnoittelu voi tällöin perustua esimerkiksi käytettyyn aikayksikköön, esimerkiksi minuutti- tai tuntihinnoittelu. Alennusperuste voi olla mikä tahansa esimerkiksi ikään tai tiettyyn statukseen, kuten ”opiskelija” tai ”eläkeläinen”, perustuva. Kyse voi olla myös kanta-asiakkuuteen perustuvista alennuksista. Vastaavasti kohta 11 koskee dynaamista hinnoittelua käyttävää
palveluntarjoajaa. Kuten 1 §:ssä todetaan, rajapintaa ei tarvitse rakentaa asetuksen
johdosta uudelleen, mikäli se on jo olemassa. Dynaamista hinnoittelua käyttävä voisi
myös asettaa saataville linkin reaaliaikapalveluunsa. Tämä ei täysin toteuta koneluettavuuden tavoitteita, mutta olisi hyväksyttävä ensi vaiheen liikkeelle lähtö.
Hinnoittelua koskevilla tiedoilla pyritään siihen, että palvelun käyttäjä voisi haarukoida kyseisten tietojen avulla itselleen sopivassa hintakategoriassa olevaa palvelua.
Lopullinen hinta kaikkine eri komponentteineen on tarkoituksenmukaista käydä ilmi
vasta siinä vaiheessa, kun palvelun käyttäjä siirtyy seuraavaan vaiheeseen, eli ostamaan lipputuotetta. Tarkoitus on, että palveluntarjoaja ilmoittaa hinnan joko 10 tai 11
kohdan mukaisesti riippuen siitä, minkälainen hinnoittelu palvelussa on käytössä.
Hinnan ilmoittamatta jättäminen kokonaan ei siten ole mahdollista.
6 §. Välityspalvelut.
Liikenteen palveluista annetun lain I osan 1 luvun 1 §:n 4 kohdan mukaan välityspalvelulla tarkoitetaan kuljetusten välittämistä korvausta vastaan lukuun ottamatta palvelua, jossa välitetään vain palveluntarjoajan omia kuljetuksia. Ehdotetun pykälän 1

10
momentissa todettaisiin vielä asetustasolla, että välityspalveluntarjoajat voivat huolehtia myös pykälissä 1-5 tarkoitettujen tietojen saatavuudesta liikkumispalvelun tarjoajan puolesta, jos osapuolet ovat niin sopineet. Matkaketjujen ja yhdistettyjen palveluiden muodostamiseksi tarvittavat tiedot koskevat palveluita, joita tarjotaan yleisölle. Palvelut, joissa välitetään tilauskuljetuksia (esimerkiksi matkatoimistojen toimesta), eivät ole suuren yleisön kannalta kiinnostavia, eikä niitä koskevia tietoja tarvitse siksi avata koneluettavassa muodossa rajapinnasta. Ehdotetun 6 §:n kohdat 1-3
ovat sellaisia, että jokaisella palveluntarjoajalla voi olettaa olevan niissä tarkoitetut
tiedot.
Ehdotetun 6 §:n 1 kohdassa ei tarkoiteta ”yhteystiedoilla” samaa kuin liikenteen palveluista annetun lain V osan 1 luvun 2 §:ssä. Kyse ei siis välttämättä ole palveluntarjoajan osoitteesta, puhelinnumerosta ja sähköpostiosoitteesta, vaan palveluntarjoajalla voi olla erilliset asiakaspalveluun tai –kontaktointiin tarkoitetut yhteystiedot. Kohdan 2 mukaisesti välityspalveluntarjoajan ei tarvitse listata palveluntarjoajakohtaisesti välittämiään palveluita, vaan tieto olisi annettava palvelutyypeittäin. Kyse voi olla
esimerkiksi taksipalveluista, vuokrauspalveluista tai säännöllisen aikataulunmukaisesta reittiliikenteen matkoista. Kohdan 3 mukainen tieto alueesta, jolla palvelua
pääasiallisesti tarjotaan, on syytä antaa joko postinumeroiden perusteella tai kuntakoodeina.
Kohdassa 4 tarkoitetut tiedot voivat olla muotoa varausmahdollisuus: kyllä/ei ja varauspakko: kyllä/ei. Varauspalvelun linkki ei edellytä koneluettavaa rajapintaa asetuksen mukaan, koska matkan varaamisessa ei enää ole kyse tietojen antamisesta.
Kohdassa 5 tarkoitetut mahdolliset staattiset hintatiedot liittyvät sellaisiin palveluihin, joiden hinta tyypillisesti pysyy vakaana. Hinnoittelu voi tällöin perustua esimerkiksi kuljettuihin kilometreihin, vyöhykehintoihin tai tiettyjen pisteiden välisen matkan kulkemiseen. Alennusperuste voi olla mikä tahansa esimerkiksi ikään tai tiettyyn
statukseen, kuten ”opiskelija” tai ”eläkeläinen”, perustuva. Kyse voi olla myös kantaasiakkuuteen perustuvista alennuksista. Mikäli staattinen hinta muodostuu kovin vaikeaksi ilmoittaa, voidaan vertailukelpoisen hinnan ilmoittamiseen käyttää esimerkiksi kalleinta kilometriä. Vastaavasti kohta 6 koskee dynaamista hinnoittelua käyttävää
palveluntarjoajaa. Kuten 1 §:ssä todetaan, rajapintaa ei tarvitse rakentaa asetuksen
johdosta uudelleen, mikäli se on jo olemassa. Dynaamista hinnoittelua käyttävä voisi
myös asettaa saataville linkin reaaliaikapalveluunsa. Tämä ei täysin toteuta koneluettavuuden tavoitteita, mutta olisi hyväksyttävä ensi vaiheen liikkeelle lähtö.
7 §. Voimaantulo.
Liikenteen palveluista annetun lain 1. vaihe tulee voimaan pääsääntöisesti 1.7.2018.
Kuitenkin eduskunnan päätöksen mukaisesti lain III osan 2 luvun 1-5 §:t tulevat
voimaan jo 1.1.2018. Asetuksen on syytä tulla voimaan yhtä aikaa sanottujen pykälien kanssa, koska sillä täsmennetään 1 §:n sääntelyä.
4 Esityksen valmistelu
Esitys on valmisteltu liikenne- ja viestintäministeriössä yhteistyössä Liikenteen turvallisuusviraston, Liikenneviraston ja Viestintäviraston kanssa. Asetusluonnosta on
käsitelty kahdessa avoimessa työpajassa 25.11.2016 ja 24.5.2017. Asetusluonnos lähetettiin lausuntokierrokselle 19.6.2017, ja lausunnot tuli antaa 11.8.2017 mennessä.
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Lausuntopyyntö lähetettiin yhteensä 211 taholle, joista 8 oli ministeriöitä, 15 ELYkeskusta, 29 suurinta kaupunkia, 7 virastoa, 4 yliopistoa, 23 etujärjestöä ja 125 yritystä, joista noin 60 % oli liikenteen alan yrityksiä ja loput muun muassa ohjelmistoja telealan yrityksiä. Tämän lisäksi lausuntopyyntö oli avoimesti saatavilla liikenneja viestintäministeriön internet -sivuilta. Lausunnon esityksestä antoi 24 tahoa: Digital Forum Finland ry, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL), Invalidiliitto
ry, Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV Kuopion kaupunki, Lahden kaupunki, Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Linja-autoliitto, Näkövammaisten liitto, OP Ryhmä, Paikallisliikenneliitto, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, RAKLI ry, Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry, Suomen Kuntaliitto ry,
Suomen Taksiliitto ry, Tampereen kaupunki, Turun kaupunki, TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy, Uber Finland, Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus,
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE ja Yleinen teollisuusliitto.
Lausunnonantajat suhtautuivat yhtä lukuun ottamatta myönteisesti asetusehdotuksen
perusratkaisuihin. Muutama lausunnonantaja olisi toivonut pidemmälle menevää lähestymistapaa, mutta toisaalta yleisesti on ymmärretty, että kyse on liikkeelle lähdöstä, jossa on huomioitava olemassa olevat rajoitukset. Nämä liittyvät toistaiseksi erityisesti mahdollisuuksiin tietojen rakenteelliseen ilmoittamiseen. Asetus on nähtävä
yhtenä osana uusien ja uudenlaisten liikkumisen palveluiden mahdollistamisen kokonaisuutta, jossa pyritään lisäksi luomaan käytäntöjä, standardeja ja mallisopimuksia sekä synnyttämään toimijoiden välistä luottamusverkostoa. Eri toimijat ovat esittäneet eri yksityiskohtia koskevia ehdotuksia, jotka on pyritty huomioimaan mahdollisuuksien mukaan. Etenkin esteettömyyden osalta toimijoilla oli useita toivomuksia
liittyen tietoihin, joiden osalta keinoja rakenteelliseen ilmoittamiseen ei toistaiseksi
ole. Liikkeelle on lähdetty tiedoista, joiden ilmoittaminen on mahdollista. Tietotaidon lisääntyessä asetusta pyritään myös tältä osin kehittämään.
Linja-autoliitto ry. on lausunnossaan ilmeisesti pitänyt liikenteen palveluista annetussa laissa säädettyä asetuksenantovaltuutta ongelmallisena, samoin kuin tapaa, jolla
valtuutta on ehdotuksessa käytetty. Lausunnossa todetaan mm. seuraavaa: ”Nyt puheena olevan asetuksenantovaltuuden ongelmana on se, että asetuksen säännöksillä
jaoteltaisiin ja rajattaisiin sinänsä hyvin laajaa henkilöliikenteen palveluiden alaa tavalla, joka ei ilmene valtuussäännöksestä tai liikenteen palveluista annetusta laista
ylipäänsä.”
Eduskunnan perustuslakivaliokunta on antanut liikenteen palveluista annettua lakia
(hallituksen esitys oli nimeltään liikennekaari) koskevan lausunnon (PeVL 46/2016
vp), jossa se ei ole lausunut kyseisestä asetuksenantovaltuudesta. Sen on siten todettava täyttävän perustuslain asettamat vaatimukset.
Liikenteen palveluista annetun lain I osan 1 luvun 1 § sisältää eri palveluiden tarjontaa koskevat määritelmät. Pykälän 1 momentin 4 kohdan mukaan välityspalvelulla
tarkoitetaan kuljetusten välittämistä korvausta vastaan lukuun ottamatta palvelua,
jossa välitetään vain palveluntarjoajan omia kuljetuksia, 5 kohdan mukaan liikennepalvelulla tarkoitetaan mitä tahansa julkista tai yksityistä liikenteeseen liittyvää palvelua tai palveluyhdistelmää, jota tarjotaan yleisölle tai yksityiseen käyttöön ja 6
kohdan mukaan liikkumispalvelulla tarkoitetaan liikennepalveluja ja niihin välittö-
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mästi liittyviä tukipalveluja, kuten välityspalveluja, tietopalveluja ja pysäköintipalveluja.
Hallituksen esityksessä todetaan III osan 2 luvun 1 §:n 1 momentin kohdalla seuraavaa: ” Olennaiset tiedot sisältäisivät ainakin reitti-, pysäkki-, aikataulu, hinta- ja saatavuustiedot sekä esteettömyystiedot. Eri palveluissa olennaiset tiedot voisivat poiketa toisistaan, ja ratkaisevaa on tietyn palvelun osalta juuri se, mikä kyseisen palvelun
kohdalla on olennaista tietää. Palveluntarjoajalla on lähtökohtaisesti oltava tällaiset
tiedot palvelustaan, muuten palvelun tarjoaminen olisi käytännössä mahdotonta, joten uutta tietoa ei tarvitsisi tuottaa.” Edelleen saman pykälän asetuksenantovaltuuden
sisältävän 4 momentin kohdalla hallituksen esityksen perusteluissa todetaan: ” Asetuksenantovaltuus on tarpeen sen johdosta, että sekä palvelut ja etenkin käsitys siitä,
millaisten tietojen avaaminen minkäkin palvelun osalta on tarpeen yhteentoimivuuden varmistamiseksi, kehittyvät nopeasti.” Jo hallituksen esityksen kirjoittamisvaiheessa on siis ollut ajatus, että tietojen avaamisesta säädettäisiin nimenomaan palvelutyyppikohtaisesti, koska tiedot ymmärrettävästi vaihtelevat esimerkiksi kuljetuspalvelun ja pysäköintipalvelun välillä. Valittu systematiikka on tärkeä siksi, että se
on asetuksen soveltajien kannalta mahdollisimman selkeä, ja jokainen toimija pystyy
yhdestä pykälästä näkemään, millaisten tietojen avaamista siltä edellytetään. Tämä
on olennaista siksi, että kyseessä on uusi asia, johon liittyy paljon tiedon tarvetta, jotta ymmärrys ja osaaminen asiassa voisivat kasvaa.
Liikenteen palveluista annetun lain III osan 2 luvun 1 §:n 1 momentin osalta hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan vielä, että tiedon avaamisvelvoite koskisi kaikkien eri liikennemuotojen palveluntarjoajia, kuten rautatieliikenteen
yhtiöitä, varustamoita, lentoyhtiöitä sekä muun muassa satamia, lentokenttiä ja terminaaleja, minkä lisäksi liikkumispalvelun määritelmä pitää sisällään myös välityspalveluiden tarjoajat. Asetusehdotus kattaa kaikki nämä palveluntarjoajat, samoin
kuin ylipäätään kaikki tällä hetkellä tiedossa olevat liikkumispalveluiden tyypit Ainoastaan kunnallinen kadunvarsipysäköinti ei kuulu säännöksen piiriin ainakaan alkuvaiheessa, koska kadunvarsipysäköinnin osalta ei ole olemassa keinoja edellytettyjen tietojen ilmoittamiseksi. Mikäli tulevaisuudessa syntyy uusia palvelutyyppejä,
asetusta voidaan tarvittaessa täydentää. Valtuutta ei käytetä täysimääräisesti avattavien tietojen osalta, koska toistaiseksi rakenteellisten tietojen avaaminen vaatii vielä
paljon yhteistä työtä. Asetusta on tältä osin tarkoitus jatkossa kehittää.
Yhteenvetona voidaan todeta, että ehdotetun asetuksen piiriin ei tule sellaisia palveluntarjoajia tai sellaisia tietoja, jotka eivät sisältyisi asetuksenantovaltuuteen, eikä tällaista edes väitetä lausunnossa. Valtuus käytetään lähes täysimääräisesti tällä hetkellä
tiedossa olevien liikkumispalveluiden osalta, mutta avattaviksi säädettävien tietojen
osalta kyseessä on liikkeelle lähtö.
5 Asetuksen voimaantulo
Asetus ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

