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Lausuntopyyntö; kaupunkiraideliikennelaki

Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen
esitykseksi laiksi kaupunkiraideliikenteestä. Ministeriö on 4.2.2015
pyytänyt jakelussa mainituilta lausunnon aikaisemmasta luonnoksesta
hallituksen esitykseksi laiksi kaupunkiraideliikenteestä. Luonnosta on
muutettu lausuntokierroksen jälkeen merkittävästi. Keskeisimpänä
muutoksena on se, että uudessa lakiehdotuksessa on luovuttu toimiluvasta
lakiehdotuksessa tarkoitetun toiminnan harjoittamisen edellytyksenä.
Toimiluvan sijasta toiminnanharjoittaja velvoitettaisiin ilmoittamaan
harjoittamastaan toiminnasta toimivaltaiselle viranomaiselle, joka olisi
Liikenteen turvallisuusvirasto. Muutoksia on tehty myös lakiehdotuksen
2 §:ään (Määritelmät), turvallisuusjohtamisjärjestelmää koskevaan
pykälään (aikaisemmin 9 §, uudessa luonnoksessa 7 §), kaupunkiraide-
liikenteessä liikenneturvallisuustehtäviä hoitavien kelpoisuusvaatimuksia
koskevaan pykälään (aikaisemmin 10 §, uudessa luonnoksessa 8 §),
kaupunkiraideliikennerekisteriä koskevaan pykälään (aikaisemmin 12 §,
uudessa luonnoksessa 10 §), onnettomuuksista tai vaaratilanteista
ilmoittamista koskevaan pykälään (aikaisemmin 18 §, uudessa
luonnoksessa 15 §), kaupunkiraideliikenteen viestintää ja tallenteita
koskevaan pykälään (aikaisemmin 20 §, uudessa luonnoksessa 17 §),
rangaistussäännöksiin (aikaisemmin 24 §, uudessa luonnoksessa 23 §)
sekä voimaantulo- ja siirtymäsäännöksiin (aikaisemmin 25 §, uudessa
luonnoksessa 24 §). Muut muutokset ovat lähinnä lakiteknisiä tai
merkitykseltään vähäisiä.  Lakiehdotuksesta on lisäksi poistettu kaikki
toimilupaa koskeneet säännökset (aikaisemmat 3-7 §:t9), tietojen
luovuttamisen muita rajoituksia koskenut 14 § sekä huomautusta ja
varoitusta koskenut 21 §. Vastaavasti lakiehdotukseen on lisätty
toiminnanharjoittajan ilmoitusvelvollisuutta koskevat säännökset
(uuden luonnoksen 5 §), varautumista poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin
koskevat säännökset (uuden luonnoksen 18 §) sekä kaupunkiraide-
liikenteen vuosimaksua koskevat säännökset (uuden luonnoksen 21 §).

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää jakelussa mainituilta lausunnon
uudesta hallituksen esitysluonnoksesta. Lausunnossa pyydetään ottamaan
kantaa erityisesti edellä esitettyihin muutoksiin. Pääministeri Juha Sipilän
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hallitusohjelmassa on eräänä keskeisenä tavoitteena sujuvoittaa säädöksiä
ja sääntelyn nettomääräinen keventäminen. Tämän vuoksi ministeriö
pyytää lausunnonantajia ottamaan kantaa ehdotettuun sääntelyyn myös
hallitusohjelman edellä mainittujen tavoitteiden kannalta.

Lausunnot pyydetään toimittamaan tiistaihin 11.8.2015 mennessä
sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi. Lisätietoja voi tarvittaessa
kysyä hallitusneuvos Hannu Pennaselta (hannu.pennanen@lvm.fi,
puh.0295 342470).
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