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1 Säännöllisen henkilöliikenteen muutostiedot 

1.1 Yleistä 

Tämän ohjeen tarkoitus on ilmaista Liikenne- ja viestintäviraston suositus henkilölii-

kenteen muutostietojen ilmoittamisesta. Ohje korvaa 13.7.2018 Liikenneviraston 

julkaiseman tiedotteen asiasta. 

Säännöllistä henkilöliikennettä koskeva muutosilmoitusvelvollisuus tuli voimaan 

1.7.2018.  

Liikennepalvelulain IV osan 1 luvun 2 §:n mukaan henkilöliikenteen 

kuljetuspalvelun tarjoajan on ilmoitettava säännöllisesti tarjottavan 

palvelun aloittamisesta, lopettamisesta ja olennaisista muutoksista 

Liikenne- ja viestintävirastolle viimeistään 60 päivää ennen suunni-

telman toteuttamista siltä osin kuin tiedot eivät ole saatavilla III 

osan 2 luvun 1 §:n mukaisista rajapinnoista. Tiedot on toimitettava 

maksutta. 

Liikenne- ja viestintävirastolla on salassapitovelvollisuuden estämättä 

oikeus luovuttaa saamiaan tietoja toiselle viranomaiselle, jos ne ovat 

välttämättömiä sille laissa säädettyjen tehtävien toteuttamiseksi. 

Lain alkuperäinen tarkoitus oli, ettei muutostietoja tarvitse toimittaa siinä tapauk-

sessa, että ne ovat jo saatavissa III osan 2 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen avointen 

rajapintojen kautta. Koska muutostietojen tunnistaminen automaattisesti nykyisistä 

rajapinnoista ei ole yksiselitteisesti ja luotettavasti mahdollista, Liikenne- ja viestin-

tävirasto ohjeistaa palveluntarjoajia tekemään muutosilmoitukset kaikissa tapauk-

sissa sähköisellä lomakkeella.  

Tämä ohje on tarkoitettu helpottamaan liikenteenharjoittajien ilmoittautumisvelvol-

lisuuden toteuttamista ja yhdenmukaistamaan menettelytapoja. 

1.2 Ilmoitusvelvollisuus ja ilmoitettavat muutostiedot 

Tämä ohje koskee markkinaehtoista, säännöllistä henkilöliikennettä tarjoavia kulje-

tuspalveluiden tarjoajia. Muutosilmoituksen tekee liikenteenharjoittaja tai hänen 

valtuuttamansa taho.  

Viranomaisen järjestämän sopimusliikenteen muutoksista tilaaja ja liikennöitsijä so-

pivat keskenään, eikä erillistä ilmoitusta tarvitse tehdä. Vierekkäisten alueiden vi-

ranomaiset käyvät myös keskenään vuoropuhelua sopimusliikenteen muutoksista. 

Ilmoitettavia muutoksia ovat uuden liikenteen aloittamiset, olemassa olevan liiken-

teen lakkautukset tai olennaiset muutokset, esimerkiksi reitin pysäkkeihin, vuoron 

aikatauluihin tai ajopäiväkalenteriin liittyen. Asiakkaan ja viranomaisen kannalta 

herkimpiä tilanteita ovat mm. liikenteen lakkauttamiset tai merkittävät muutokset 

aikatauluissa, etenkin silloin, kun kyseiset linjat tai vuorot ovat palvelleet koululais- 

tai työmatkaliikennettä. 

Lain mukaan muutosilmoitus pitää tehdä vähintään 60 päivää ennen muutoksen 

toimeenpanoa. Aikarajan tarkoituksena on varmistaa, että toimivaltaisella viran-

omaisella on mahdollisuus reagoida palvelutarjonnan muutoksiin, etenkin liikenteen 

lakkautuksiin.  
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Säännöllisen henkilöliikenteen muutosilmoituksen tekee liikenteenharjoittaja tai hä-

nen valtuuttamansa taho. Muutoksista ilmoitetaan NAP-palvelussa erillisellä lomak-

keella. Lomakkeella ilmoittamisesta ei peritä käsittelymaksua eikä koneluettavan 

rajapinnan käytöstä saa periä maksua Liikenne- ja viestintävirastolta.  

Muutosilmoituksen tekeminen edellyttää kirjautumista NAP-palveluun, osoitteessa 

www.finap.fi.  

Tarkempia ohjeita muutosilmoituksen tekemisestä annetaan NAP käyttöohjeessa ja 

Traficomin sivuilla osoitteessa www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/ilmoita-markki-

naehtoisen-saannollisen-henkiloliikenteen-muutostiedot. 

Tarvittaessa neuvoja voi kysyä NAP Helpdesk numerosta: 029 534 5454 (palvelee 

arkisin 9-15) tai sähköpostitse joukkoliikenne@traficom.fi. 

Mikäli haluat muuttaa aiemmin tehtyä ilmoitusta, tee uusi ilmoitus NAPissa muutos-

ilmoituslomakkeella, jossa viittaat aiemmin tehtyyn ilmoitukseen. Tällöin 60 päivän 

aikaraja tulee huomioida uudelleen. 

2 Muutostietojen tunnistaminen automaattisesti rajapinnoista 

Viranomaisten kannalta tärkeiden muutosten tunnistaminen automaattisesti suo-

raan palveluntarjoajien koneluettavista reitti- ja aikataulurajapinnoista on osoittau-

tunut erittäin haastavaksi. Ajantasaista tietoa sisältävistä rajapinnoista on nähtä-

vissä reitti- ja aikataulutiedot uudessa tilanteessa, mutta muutosten esiin nostami-

nen ja visualisoiminen vaativat vielä runsaasti jatkokehittämistä. Liikenne- ja vies-

tintävirasto jatkaa kehitystyötä muutosten tunnistamiseksi. 

3 Muutostietojen julkisuus 

3.1 Yleistä 

Liikenne- ja viestintävirasto välittää NAP-palveluun koostetut muutosilmoitustiedot 

vain viranomaisille viranomaisten laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi. 

Liikenne- ja viestintävirastolla on salassapitovelvollisuuden estämättä 

oikeus luovuttaa saamiaan tietoja toiselle viranomaiselle, jos ne ovat 

välttämättömiä sille laissa säädettyjen tehtävien toteuttamiseksi. Lii-

kenne- ja viestintävirasto voi luovuttaa tiedot teknisen käyttöyhtey-

den avulla tai muutoin sähköisesti. 

Liikenne- ja viestintävirastolla ei ole laissa määriteltyä tehtävää avata markkinaeh-

toisen liikenteen muutostietoja koostettuna tietona, vapaasti käytettäväksi. Suunni-

teltua tarjontaa koskevien tietojen voidaan katsoa kuuluvan myös osittain liike- ja 

ammattisalaisuuden piiriin. Lisäksi NAPiin ilmoitettujen rajapintojen käyttöehdot 

voivat käytännössä estää tiedon jakamisen koostettuna julkisesti.  

Pyydämme toimijoita huolehtimaan, että muutostiedot ovat myös asiakkaiden ja 

tiedon hyödyntäjien saatavissa riittävän ajoissa esimerkiksi palveluntarjoajan netti-

sivuilla tai rajapinnoissa.  

3.2 Viranomaiset muutostietojen tarkastelijana 

Joukkoliikenneviranomainen voi selailla henkilökuljetuspalvelujen tarjoajien toimit-

tamia muutosilmoituksia yksityiskohtaisesti NAP palvelussa. Muutostietojen selaa-

http://www.finap.fi/
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ote-assets/nap-user-guide-fi.pdf
http://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/ilmoita-markkinaehtoisen-saannollisen-henkiloliikenteen-muutostiedot
http://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/ilmoita-markkinaehtoisen-saannollisen-henkiloliikenteen-muutostiedot
mailto:joukkoliikenne@traficom.fi
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minen edellyttää rekisteröitymistä ja kirjautumista NAP-palveluun. Saapuneet muu-

tosilmoitukset näkyvät NAPissa vain viranomaiselle. Uusista muutosilmoituksista lä-

hetetään viranomaiselle myös heräte sähköpostitse kerran vuorokaudessa.  

Viranomainen voi ilmoittautua muutostietojen tarkastelijaksi lähettämällä sähkö-

postia osoitteeseen joukkoliikenne@traficom.fi  

 

4 Voimaantulo 

Tämä ohje tulee voimaan 21.3.2019 ja se korvaa Liikenneviraston 13.7.2018 asi-

asta lähettämän tiedotteen.  
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