Statsrådets förordning
om väsentlig information om mobilitetstjänster

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av III avd. 2 kap. 1 § i lagen om transportservice (320/2017):
1§
Allmänna bestämmelser
Denna förordning innehåller bestämmelser om sådan väsentlig information om mobilitetstjänster som i enlighet med III avd. 2 kap. 1 § i lagen om transportservice (320/2017) ska finnas att tillgå i maskinläsbar form och kunna användas fritt med hjälp av en förbindelse som
upprättats i ett informationssystem (öppet gränssnitt). För de uppgifter som krävs enligt förordningen behöver inget separat eller nytt gränssnitt skapas, om uppgifterna finns att tillgå via
andra gränssnitt som uppfyller kraven.
2§
Persontransporttjänster
Väsentlig information om persontransporttjänster omfattar
1) tjänsteleverantörens namn, eventuellt FO-nummer och kontaktuppgifter med hjälp av
vilka användaren av tjänsten vid behov kan kontakta tjänsteleverantörens företrädare,
2) uppgifter om de områden där tjänsten i regel och eventuellt i andra hand tillhandahålls,
3) uppgifter om de betalningssätt som används i färdmedlet,
4) uppgifter om de färdmedel som används eller en del av dem är tillgängliga, har låggolv,
rullstolsplatser eller ledarhundsplatser,
5) uppgifter om den tidtabellsbundna linjetrafikens rutter i form av geografisk information,
enligt vägrutten om möjligt, och ruttinformationens giltighetstid,
6) lägena och de beräknade tidtabellerna, vid behov med specificerade ankomst- och avgångstider, för hållplatser, stationer, terminaler och andra platser för uppehåll inom tidtabellsbunden linjetrafik,
7) giltighetstid och kördagskalender för tjänsten inom tidtabellsbunden linjetrafik,
8) inom annan än tidtabellsbunden linjetrafik identifieringskoderna samt lägena i form av
geografisk information för sådana eventuella hållplatser, stationer, terminaler och andra platser för uppehåll som tjänsteleverantören fastställt på förhand,
9) inom annan än tidtabellsbunden linjetrafik de dagar och tider när tjänsten i regel tillhandahålls och finns tillgänglig på beställning,
10) uppgift om bokningsmöjlighet eller bokningsskyldighet, om detta hör till tjänsten, samt
länk till en eventuell bokningsservice,
11) eventuella statiska prisuppgifter eller uppgifter om grunderna för hur priset bestäms eller
annan prisinformation som möjliggör jämförbarhet till exempel utifrån det dyraste kilometerpriset samt uppgifter om de eventuella grunder för rabatt som tillämpas,
12) eventuella dynamiska prisuppgifter och uppgifter om eventuell ledig kapacitet, eller länk
till en service där uppgifterna finns att tillgå,
13) uppgifter om eventuella begränsningar och priser i fråga om transport av bagage,

14) eventuella tilläggstjänster som tjänsteleverantören vill informera om via gränssnittet,
såsom uppgifter om barnsitsar eller transport av djur och priserna för dessa samt huruvida det
finns hållplatsutrop,
15) inom tidtabellsbunden linjetrafik eventuella uppgifter i realtid om var färdmedlet rör sig
längs rutten eller länk till en service där uppgifterna finns att tillgå,
16) inom annan än tidtabellsbunden linjetrafik eventuella uppgifter om var tillgångliga
färdmedlen befinner sig på kartan eller länk till en service där uppgifterna finns att tillgå,
17) eventuella uppskattningar av betydande förseningar och uppgifter om inställda avgångar
och sådana fordonsförändringar som inverkar på tillgängligheten, så snart tjänsteleverantören
fått kännedom om dem och de rimligen kan tillhandahållas,
18) eventuell länk till en webbplats eller någon annan elektronisk tjänst.
3§
Stationer, hamnar och andra terminaler
Väsentlig information om stationer, hamnar och andra terminaler omfattar
1) namn på och eventuellt FO-nummer för den som svarar för stations-, hamn- eller terminalverksamhet och kontakuppgifter till eventuell kundservice,
2) läget i form av geografisk information,
3) eventuella öppettider för utrymmen inomhus,
4) eventuell detaljerad karta över utrymmen inomhus och uppgift om ett eventuellt vägledningssystem eller länk till en service där information finns att tillgå,
5) uppgifter om den assistans i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 181/2011 om passagerares rättigheter vid busstransport och om ändring av
förordning (EG) nr 2006/2004, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004
om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid
nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar, Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 1107/2006 om rättigheter i samband med flygresor för personer
med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1177/2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007
om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer som tillhandahålls, och de tillgängliga utrymmen såsom handikapptoalett, eller länk till en service där information finns att tillgå,
6) uppgifter om eventuella andra omständigheter som gör det lättare för grupper med särskilda behov att anlita tjänsten, såsom skötrum och utrop, eller länk till en service där information finns att tillgå,
7) eventuell länk till en webbplats eller någon annan elektronisk tjänst, där det finns information att tillgå om bland annat tjänster som tillhandahålls i terminalen eller i anslutning till
den, såsom parkeringsmöjligheter, bagageförvaring och biljettförsäljningsställen eller biljettförsäljningsautomater.
4§
Tjänster för uthyrning av färdmedel och kommersiella samåkningstjänster
Väsentlig information om uthyrningstjänster och samåkningstjänster i fråga om färdmedel
omfattar
1) tjänsteleverantörens namn, eventuellt FO-nummer och kontaktuppgifter med hjälp av
vilka användaren av tjänsten vid behov kan kontakta tjänsteleverantörens företrädare,
2) uppgifter om sådana platser och tider för hämtning och återlämning av färdmedel som
fastställts på förhand,
3) uppgifter om det område där tjänsten kan anlitas,

2

4) uppgifter om de betalningssätt som används,
5) uppgifter om huruvida det är möjligt att transportera rullstolar i de färdmedel som står till
förfogande,
6) uppgifter om eventuella villkor för att ta i bruk tjänsten, såsom ålder och körkortskrav,
7) uppgift om bokningsmöjlighet eller bokningsskyldighet, om detta hör till tjänsten, samt
länk till en eventuell bokningsservice,
8) eventuella statiska prisuppgifter eller uppgifter om grunderna för hur priset bestäms eller
annan prisinformation som möjliggör jämförbarhet till exempel utifrån det dyraste kilometerpriset samt uppgifter om de eventuella grunder för rabatt som tillämpas,
9) eventuella dynamiska prisuppgifter och uppgifter om eventuell ledig kapacitet, eller länk
till en service där uppgifterna finns att tillgå,
10) uppgifter om eventuella begränsningar och priser i fråga om transport av bagage,
11) eventuella tilläggstjänster som tjänsteleverantören vill informera om via gränssnittet,
såsom uppgifter om barnsitsar eller transport av djur och priserna för dessa,
12) eventuell länk till en webbplats eller någon annan elektronisk tjänst.
5§
Allmänna kommersiella parkeringstjänster
Väsentlig information om allmänna kommersiella parkeringstjänster omfattar
1) tjänsteleverantörens namn, eventuellt FO-nummer och kontaktuppgifter med hjälp av
vilka användaren av tjänsten vid behov kan kontakta tjänsteleverantörens företrädare,
2) färdmedel för vilka parkeringstjänster tillhandahålls,
3) parkeringsplatsens läge i form av geografisk information och uppgift om antalet parkeringsplatser där,
4) de dagar och tider när tjänsten tillhandahålls,
5) begränsningar i fråga om parkeringstiden,
6) uppgifter om de betalningssätt som används,
7) uppgifter om den kapacitet som reserverats för grupper med särskilda behov eller om
eventuella andra omständigheter som gör det lättare att anlita tjänsten, som stamlåsning av
cyklar,
8) uppgifter om eventuella tillgängliga laddningsstationer och eventuella avgifter för dem,
9) uppgifter om bokningsmöjlighet eller bokningsskyldighet, om detta hör till tjänsten, samt
länk till en eventuell bokningsservice,
10) eventuella statiska prisuppgifter eller uppgifter om grunderna för hur priset bestäms
samt uppgifter om de eventuella grunder för rabatt som tillämpas,
11) eventuella dynamiska prisuppgifter och uppgifter om eventuell ledig kapacitet, eller länk
till en service där uppgifterna finns att tillgå,
12) eventuell länk till en webbplats eller någon annan elektronisk tjänst.
6§
Förmedlingstjänster
Den som tillhandahåller förmedlingstjänster kan för tjänsteleverantörens räkning sörja för
tillgången på de uppgifter som avses i 1–5 §. Uppgifter som gäller förmedling av beställningstjänster behöver inte vara tillgängliga via gränssnittet.
Väsentlig information om förmedlingstjänster omfattar
1) tjänsteleverantörens namn, eventuellt FO-nummer och kontaktuppgifter med hjälp av
vilka användaren av tjänsten vid behov kan kontakta tjänsteleverantörens företrädare,
2) uppgifter om tjänster som förmedlas, enligt tjänstetyp,
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3) uppgifter om de områden till vilka tjänsterna i första hand och eventuellt i andra hand
förmedlas,
4) uppgifter om bokningsmöjlighet eller bokningsskyldighet, om detta hör till tjänsten, samt
länk till en eventuell bokningsservice,
5) eventuella statiska prisuppgifter eller uppgifter om grunderna för hur priset bestäms eller
annan prisinformation som möjliggör jämförbarhet till exempel utifrån det dyraste kilometerpriset, samt uppgifter om de eventuella grunder för rabatt som tillämpas,
6) eventuella dynamiska prisuppgifter och uppgifter om eventuell ledig kapacitet, eller länk
till en service där uppgifterna finns att tillgå,
7) eventuell länk till en webbplats eller någon annan elektronisk tjänst.
7§
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
Helsingfors den 7 september 2017

Kommunikationsminister Anne Berner

Lagstiftningsråd Kirsi Miettinen
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