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Joukkoliikenteen järjestämistapa

3



Vaikutukset joukkoliikenteeseen

Markkinaehtoinen liikenne:

Reittiliikenneluvista luovutaan – tilalle henkilöliikennelupa, joka on 

joukkoliikenteen yhteisölupa

 Saa harjoittaa myös taksiliikennettä, ei kuitenkaan linja-autolla

 Ilmoitus Traficomiin 60 vrk ennen liikenteen muutoksia

• NAP-palveluun ellei löydy avointen rajapintojen kautta

Palvelusopimusasetuksen (PSA) mukainen liikenne:

 Toimivaltaiset viranomaiset hankkivat käyttöoikeussopimuksia

 Voidaan antaa yksinoikeus = ei saa haitata markkinaehtoisella 

liikenteellä

 toimivaltaisen viranomaisen tiedotettava yksinoikeuspäätöksistä 

internet-sivuillaan
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Vaikutukset joukkoliikenteeseen

Markkinaehtoisen ja PSA-liikenteen yhteensovittaminen

 Miten viranomaiset saavat tietoa markkinaehtoisessa liikenteessä 

tapahtuvista muutoksista?

 Älykkäät tietojärjestelmät ovat vasta kehittymässä

 Miten asiakas saa tietoa olemassa olevasta liikennepalvelusta?

• Keskitettyä aikataulu- ja reittitietoa ei ole tällä hetkellä 

saatavilla – järjestelmä hajautunut
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Vaikutukset taksiliikenteeseen 

Taksiliikenteen tarveharkinta poistuu

 Alalle tulo vapautuu

 Lupa vaaditaan jatkossakin

 Luvat muuttuivat toistaiseksi voimassaolevista 10-vuotisiksi luviksi

 Enimmäishintasääntely poistuu

 Ajo- ja päivystysvelvoite poistuu

Taksiliikennettä saa harjoittaa henkilöauton lisäksi kuorma-autolla, 

pakettiautolla, kevyellä ja raskaalla nelipyörällä sekä kolmipyörällä, 

ei kuitenkaan bussilla

Osa-aikaisuus mahdollistuu – miten vaikuttaa tarjontaan esim. 

maaseudulla?

Luvat muuttuvat ajoneuvokohtaisista yrityskohtaisiksi luviksi -> yksi 

lupa riittää yhdelle yrittäjälle, ajoneuvojen määrää ei ole rajoitettu
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Vaikutukset taksiliikenteeseen 

Voimassa olevalla taksiliikenneluvalla ei ole pakko harjoittaa 

liikennettä

Taksiliikennettä saa harjoittaa kaikkialla Suomessa

Saa käyttää taksivalaisinta

Taksivalaisinta käytettäessä saa käyttää taksitolppia, taksikaistoja ja 

muita takseille varattuja alueita

Ajoneuvo täytyy yhä rekisteröidä luvanvaraiseen liikenteeseen

Kuljettajalla taksinkuljettajan ajolupa

Paikkakuntakoe poistui
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Digitalisuus luo mahdollisuuksia

Yhteentoimivat lippu- ja maksujärjestelmät 

 Julkisessa hankinnassa täytettävä yhteentoimivuusvaatimukset

 Taustajärjestelmäpohjaisuus 

• Matkustusoikeus tallennettavissa taustajärjestelmiin

 Tunnistepohjaisuus 

Avoimet rajapinnat

 Olennaisten tietojen ilmoittaminen – myös kolmansille osapuolille

 ainakin reitti-, pysäkki-, aikataulu-, hinta- ja saatavuustiedot sekä 

esteettömyystiedot.

 Asetuksella tarkemmat säännökset

 Avoimet tietojärjestelmät, NAP (National Access Point)
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Mikä on avoin rajapinta ?

 Rajapinta on yksinkertaisimmillaan tietoa (tiedosto) sähköisessä muodossa internet-

osoitteessa

– Koneluettava ohjelmointirajapinta tarkoittaa sitä, että tieto on rakenteellisessa 

muodossa ja käsiteltävissä ilman ihmisen tulkintaa, esim: csv, XML, Json ym. 

standardit

– esim. Bussipysäkit Digiroad palvelusta

 Monipuolisempi rajapinta mahdollistaa kohdennettuja koneelta koneelle kyselyitä

– esimerkki pääkaupunkiseudun liityntäpysäköinti

 Avoin rajapinta: avoimesti dokumentoitu ja kokeiltava rajapinta

– Kokeilua varten on tarjolla vähintään testiaineisto, jos varsinainen aineisto ei ole 

vapaasti käytettävissä

 Liikkumispalvelun tarjoaja saattaa avata avointa dataa, mutta käytössä voi olla myös 

muita käyttöehtoja

http://www.liikennevirasto.fi/avoindata/digiroad/aineisto/pysakkiaineisto
https://p.hsl.fi/docs/index.html


Lain yhteentoimivuusvaatimusten kokonaisuus

Kertalipun myyntirajapinnan 
avaamisvelvoite

 Lippu- ja maksujärjestelmien 
yhteentoimivuus

 Lippu- ja maksujärjestelmistä on 
avattava kertalipun 
myyntirajapinta kolmansien 
osapuolien käyttöön

 Eri liikennemuotoja käsittävien 
matkaketjujen ostaminen 
yhdeltä luukulta

 Asiakkaalle uudenlaisia 
liikkumispalveluita

 Uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia

 Liikkumispalveluiden 
markkinaosuuden kasvu
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●Yhteentoimivuuden edistäminen 
julkisissa hankinnoissa

●Toimivaltaisten viranomaisten 
hankinnoissa on edellytettävä 
yhteensopivia, 
taustajärjestelmäpohjaisia lippu- ja 
maksujärjestelmiä

Järjestelmäsiiloista keskenään 
keskusteleviin järjestelmiin

Taustajärjestelmäpohjaisuuden 
ominaisuuksia mm:

•Matkustusoikeustiedot 
taustajärjestelmässä, niitä 
operoidaan tunnisteiden avulla

•Vähentää asiakkaan tarvetta 
asioida palvelupisteissä

•Massa-ajot (esim. opiskelu- ja 
koululaisliput) ja 
kampanjatoteutukset 
helpottuvat



Kiitos!
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