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1
1.1

JOHD
DANTO
Tehttävänanto
Viestin
ntävirasto o
on tilannut HPP
H
Asiana
ajotoimisto O
Oy:ltä (HPP
P) asiantun-tijaselvityksen le nto- ja meriliikenteen kansainvällisen säänttelyn sovel-tamise
esta yhdes sä Liikente
een palveluista annetuun lain (320
0/2017, jäl-jempä
änä liikenn
nepalvelulak
ki) III osa
an 2 luvu n 2a §:n puolesta-asiointisääntelyn kanssa.
HPP:ltä tilattu se
elvitys liitty
yy Liikenne-- ja viestinttäministeriö
ön perusta-maan Lippu-han
nkkeeseen, jossa vasttuuviranomaaisena on Viestintävi-rasto ja muina o
osapuolina ovat Liikennevirasto ja Liikente
een turvalli-suusv
virasto Trafii. Selvitystä
ä on tarkoittus käyttää tukena vuonna 2018
8
valmis
steltavassa viranomais
sohjeistukse
essa ja se lvitys julkaistaan vas-tuuvira
anomaisten
n sivuilla erikseen sovitttavassa laaajuudessa.

1.2

Tehttävänannon
n rajaus
Selvity
yksessä kesskitytään matkustajien
m
lento- ja m
merikuljetuks
siin.
Huom
mioiden puo
olesta-asioin
ntisäännös ja se, että puolesta-a
asiointia on
n
kuvatttu lainvalmi stelussa oik
keudellisestti valtuutuksseksi, selvittyksestä on
n
rajattu
u toimeksia nnon muka
aisesti ulkop
puolelle tilannteet, joissa
a puolesta-asioija
a tuottaa ku
uljetuspalve
elun omissa
a nimissäänn eikä vain saata mat-kustajaa ja liikku
umispalvelun
ntuottajaa yhteen
y
eli aasioi matkus
stajan puo-lesta. Lisäksi näm
mä tilanteett saattavat tulla säännnellyksi lailla
a matkapal-veluyh
hdistelmistä
ä. Selvitys ei
e myöskään
n kata makssupalveluita
a ja lipputu-lokorv
vausten selvvitystä (”clearing”).
Selvity
ys ei ole tyyhjentävä kuvaus
k
kaik
kista puoleesta-asiointiin liittyvistä
ä
kysym
myksistä, jottka ovat osiin hyvin tulk
kinnanvarai sia johtuen myös kan-sainvä
älisesti uude
enlaisesta lainsäädänn
nöstä. Kunn selvityksen kohteena
a
olevista kysymykksistä ei ole soveltam
miskäytäntöää, viime kä
ädessä tuo-mioisttuin ratkaise
ee tulkintaky
ysymykset.
Selvity
ys perustuu
u lainvalmis
steluaineisto
oon ja muuuhun aihees
sta yleisestii
saatav
villa olevaa
an tietoon, Viestintäv
viraston ja muiden vastuuviranv
omais
sten HPP:lle
e esittämiin
n taustatieto
oihin ja tappaamiseen 27.4.2018..
Selvity
yksen valm
mistelussa on
o huomioitu myös Maatkaketjujen
n käytänne-säänn
nöt (Viestinttäviraston ju
ulkaisuja 00
04/2017 J), niihin liittyv
vä oikeudel-linen selvitys ja yleisemmin
nkin LIPPU
U-hankkeeseeen sisältyv
vää aineis-toa.
yksessä ei oteta kanttaa sääntellyn sallittavvuuteen tiettosuojan ja
a
Selvity
kilpailuoikeuden näkökulma
asta. HPP:n
n näkemykssen mukaan
n rajapinto-jen av
vaamisvelvo
oitteen ja sen
s
myötä mahdollisessti syntyvän kilpailijoi-den välisen
v
tied
donvaihdon suhteen on
o noudatetttava voima
assaolevaa
a
kilpailulainsäädän
ntöä, joka voi soveltua rinnakkkain erityissääntelyn
n
kanss
sa. Kilpailula
ainsäädäntö
ö voi muodo
ostaa rajoittteita määrä
ättyjen tieto--
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jen vä
älittämiseen
n ja vaihtam
miseen liikennepalvelu iden ja yhd
distämispal-veluje
en tarjoajien
n välillä. Asiialla lienee erityistä meerkitystä, ko
oska oletuss
on, etttä myös liikkennepalvelujen tarjoa
ajat voivat tooimia harkin
ntansa mu-kaan yhdistämisp
y
palvelun tarj
rjoajana.
1.3

Selvvityksen rake
enne
Puolesta-asiointia
a koskeva lainsäädänt
l
tö on aivan uutta, myö
ös ilmeisestii
kansa
ainvälisesti. Puolesta-a
asioinnista lainvalmisteelussa anne
etut lausun-not os
soittavat, etttä puolesta-asioinnissa
a erityisesti rajapintoje
en avaamis-velvoite on ollut liikennepalv
veluyrityksille ja muillee lausunnon
nantajille il-meise
en epäselvä
ä asia1. Näin
n ollen selv
vitys on vältttämätöntä aloittaa
a
tar-kastelemalla jakssossa 2 lain
nsäätäjän tavoitteita jaa sitä, mistä
ä puolesta-asioinnissa on la
ainsäätäjän käsityksen mukaan kyysymys. Tarkastelu ta-pahtuu pykäläkoh
htaisesti.
Jakso
ossa 3 käsittellään Liikennepalvelu
ulain kansaainvälistä so
oveltamista
a
erityis
sesti puolessta-asioinnin osalta. Tarkastelu
T
koskee nimenomaan
n
kansa
ainvälisiä ku
uljetuksia, koska
k
ulkomaiset lentto- ja laivayhtiöt eivätt
suorita
a kuljetuksia
a pelkästää
än Suomess
sa, ainakaaan selvitykse
en kannalta
a
merkitttävässä mä
äärin.
Kansa
ainväliseen soveltamis
seen liittyy hyvin vaikkeita ja mo
oniulotteisia
a
kysym
myksiä puhttaasti kans
sallisen sää
äntelyn luoonteesta ja suhteesta
a
kansa
ainväliseen sääntelyyn. Kansainvä
älistä sovelttamista ei arvioida
a
yk-sinom
maan Liikenn
nepalvelula
ain yleisen soveltamiss
s
säännöksen
n perusteel-la vaa
an myös ka
ansainvälise
en yksityiso
oikeuden ja Euroopan unionin oi-keude
en (EU-oike
euden) näkö
ökulmasta.
EU-oikeus takaa oikeuden muun
m
ohella
a lento- ja m
merikuljetuspalveluiden
n
aseen tarjoa
amiseen. Aivan
A
uudenlaisen rajaapintojen avaamisvela
vapaa
voittee
en sopimusspakkoineen
n saatetaan
n katsoa kavventavan tä
ätä oikeutta,,
vaikka
a sinänsä E
EU:ssa on pyrkimyksiä
p
eri kuljetussmuotojen matkalippum
jen yh
hdistämisee
en. Puolestta-asiointia vastaavaaa EU-lainsäädäntöä eii
ole ku
uitenkaan vi elä olemassa.
Liikennealan sää
äntely on vahvasti
v
liikennemuotookohtaista. Suurin osa
a
säädö
öspohjasta ttulee Euroo
opan unionista ja kanssainvälisistä
ä järjestöis-tä, joita ovat me
erenkulussa
a IMO ja ilmailussa IC
CAO. Selvityksen jak-soissa
a 4 ja 5 selo
ostetaan lento- ja merriliikenteen ssääntelyä kansainvälik
sesti, EU:ssa ja kansallisesti. Tarkaste
elu kohdistuuu suuremm
massa mää-rin tiukemmin sää
änneltyyn le
entoliikenteeseen, mikää on perustteltua myöss
lentom
matkustamissen suosio ja ominais
spiirteet huoomioiden. On
O oletetta-vaa myös
m
hallitukksen esityks
sestä annetttujen lausuuntojen peru
usteella, et-tä puo
olesta-asioiintia koskev
vat kansain
nväliset kyssymykset tu
ulevat esiin
n
kaikistta selvimm in nimenom
maan lentomatkustamiisessa. Sellvitys osoit-taa, että puolesta
a-asioinnin kaltaista tila
annetta ei oole huomioitu kansain-välisessä säänte lyssä.

1

Ks. esim. K
Kilpailu- ja kuluuttajaviraston laausunto 1.6.20017 KKV/441/03.02/2017.
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Selvity
yksen jakso
ossa 6 kuv
vataan puo
olesta-asioinnnin henkilö
ösuhteet ja
a
niitä koskeva
k
sä
ääntely, kan
nsainvälistä lainvalintaaa ja osin tuomioistuit
men toimivaltaa
t
koskevat kysymykset
k
t mukaanluukien, lento- ja merilii-kentee
en pohjalta..
1.3.1

Sellvityksessä erityisesti huomioitava
h
at kysymyks
set
Yhtee
ensovittamissarvioinnin yhteydessä
ä haetaan sselvityksen jaksossa 7
vastau
uksia lausu
unnonpyytäjjän esittämään neljää n kysymykseen. Vas-taukse
et osoittava
at, että yhte
eensovittam
misen haaste
teet eivät liiity niinkään
n
itse le
ento- ja merriliikenteen kansainväliseen säänttelyyn vaan palautuvatt
puoles
sta-asiointia
a koskevan
n sääntelyn tulkintakyssymyksiin. SelvityksesS
sä on arvioitu rele
evanteiksi erityisesti
e
se
euraavat kyysymykset:
1) Kun liiken
nnepalvelula
ain soveltam
misala on hhyvin laaja, miten vaa-timus puo
olesta-asioin
nnista sove
eltuu lentoyhhtiöihin ja varustamoiv
hin, joiden
n kotipaikka
a ei ole Suo
omessa?
2) Käyttäjäti li vs. kanta-asiakasohjjelmat? Milllä edellytyk
ksillä kanta-asiakasoh
hjelma voi olla
o käyttäjä
ätili, jonka ti edot olisi la
ain peruste-lujen mukkaan niin ikä
ään avattava?
3) Valtuutukksen laajuu
us puolesta
a-asioinnissaa: peruutukset, muu-tokset ym
m. suhde ka
ansainvälisis
stä sopimu ksista ym. tuleviin eh-toihin ja vvaatimuksiin
n?
4) Asiointialu
ustojen ja aggregaatto
oreiden (Am
madeus ym
m.) rooli lii-kennepalvvelulain näkökulmasta
a: voivatko nämäkin olla sellaisia
a
tahoja, joiita puolesta
a-asiointivelv
voite koskeee?

1.4

Selvvityksessä käytetyt
k
keskeiset käsittteet
Liikennepalvelula
aki ja Matk
kaketjujen käytännesä
k
äännöt sisältävät huo-mattav
van määrän
n uudenlais
sta terminolo
ogiaa ja määäritelmiä. Uusi
U
velvoi-te raja
apintojen avvaamiseen koskee liike
ennepalveluuyritysten ohella
o
myöss
ämispalvelu
välitys
s- tai yhdistä
uja. Tässä selvityksess
s
sä ei puututta tällaisten
n
käsitte
eiden määrritelmäeroih
hin vaan pitäydytään liikennepalvelulain IIII
osan 2 luvun 2a §:n tarkoittamassa ko
olmikantasuuhteessa matkustaja –
puoles
–
sta-asioija
lento-/laivayhtiö
((ja
sen
n
lippu-/maks
sujärjestelm
mäoperaattori).
Tässä
ä selvitykse
essä käytetä
ään termiä rajapintasoopimus sop
pimuksesta,,
jonka puolesta-assioija ja liikennepalvelu
uyritys (lentto-/laivayhtiiö) solmivatt
ntojen avaa
amisesta.
rajapin
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2

PUOL
LESTA-ASIO
OINTI

2.1

Sään
ntelyn tavoitteista ja rakenteesta yyleisesti
Puolesta-asiointia
a koskeva säännös
s
on
n lisätty liikeennepalvelu
ulakiin lailla
a
301/2018 ja tulee
e voimaan 1.1.2019. Liikennepalv
L
velulain I os
san 1 luvun
n
1 §:n soveltamisa
s
alasäännös tuli voimaa
an 1.7.20188.
Puolesta-asiointissääntely velvoittaa liikkumisppalveluiden tarjoajan
n
avaam
maan matku
ustajan pyy
ynnöstä hänen asiakaastilisuhtees
seensa pe-rustuv
van sähköissen asiointirrajapinnan toiselle
t
mattkustajan ka
anssa asia-kastilis
suhteen om
maavalle pa
alveluntuotta
ajalle, jotta matkustaja
alle voidaan
n
hänen
n asiakastie
etojaan hyödyntäen tuo
ottaa yhtenääisiä liikkum
mispalvelui-ta.
Liikenneviraston oppaassa 1/2018,
1
Hen
nkilöliikenteeen palveluiden sanas-to, käs
sitteet puole
esta-asiointti ja rajapinta määritelläään seuraav
vasti:
”Pu
uolesta-asiointi (sköta ärenden föör andras rä
äkning; ac-ting
g on someone else’s be
ehalf). Asiooiminen asia
akkaan tah-dossta ja hänen
n puolestaa
an eri palveeluissa. Liik
kennepalve-lula
aki velvoittaa liikkumis-- tai yhdistäämispalvelu
un tarjoajan
n
tai näiden puo
olesta lippu- ja maksujjärjestelmästä vastaa-van
n toimijan mahdollista
amaan puoolesta-asioin
nnin. Tämä
ä
tarkkoittaa sitä, että toiselle
e liikkumis- tai yhdistäm
mispalvelun
n
tarjo
oajalle tulee
e avata pää
äsy järjesteelmiin hankk
kimaan pal-velu
un käyttäjän
n pyynnöstä
ä hänen puuolestaan lip
pputuotteita
a
tai muita liikkumispalvelu
un käyttöönn oikeuttav
via tuotteita
a
hyö
ödyntäen pa
alvelun käytttäjän olemaassa olevallla käyttäjä-tilillä
ä olevia tun
nniste- ja käyttäjätietojaa.”
”Ra
ajapinta (ap
pplikationsp
programmerringsgränss
snitt; appli-catiion progra
amming intterface, AP
PI). Tietojä
ärjestelmän
n
ulosspäin näkyv
vä liitäntä, jo
onka kauttaa ohjelmat voivat
v
tehdä
ä
pyyyntöjä ja vaihtaa tietoja
a eli ”keskusstella keske
enään”. Ra-japiinta voi olla pelkkä dattarajapinta, jonka kauttta voi lukea
a
data
aa (esimerk
kiksi aikataulu- ja reitttitietoa) tois
seen järjes-telm
mään. Toim
minnallinen rajapinta m
mahdollistaa järjestel-män
n tietojen muuttamise
m
n rajapinnaan kautta (esimerkiksi
(
i
mattkalipun osttaminen ja paikkavarau
p
uksen tekem
minen). Ra-japiinta on avoin, jos se on avoimestii dokumentoitu, testat-taviissa ja otetttavissa käytttöön.”

2.1.1

Halllituksen esitys
Hallitu
uksen esityyksessä (HE 145/2017) puolestaa-asiointisääntelyä on
n
muun muas
kuvatttu yleisesti m
ssa seuraav
vasti:
-

La
ain toisessa
a vaiheessa
a on tarve laajentaa mahdollisuutta kytkeä
ä
ma
atkaketjuun
n tai henkilö
ön yhdistäm
mispalveluunn myös mu
uiden liiken--
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ne
emuotojen m
matkalippuja, erilaisia liikkumispa lveluita, kutten ajoneu-vo
ojen vuokrau
uspalveluita
a, erilaisia sarjas
tai kaausituotteita sekä alen-nu
uksia. Lain ensimmäis
sen vaiheen
n säännösteen avulla helpotetaan
h
n
yk
ksittäisten kkertaluontoiisten matka
aketjujen m
muodostamista, mutta
a
eh
hdotetulla to
oisen vaihe
een sääntely
yllä pyritää n edistämä
ään esimer-kik
ksi kuukaussipakettiluon
ntoisten yhd
distettyjen ppalvelujen ta
arjoamista.
-

Lu
ukuun lisättä
äisiin uusi pykälä, jolla
a mahdollisstettaisiin he
enkilön liik-ku
umispalvelu ssa olevan asiakastilin kytkemineen osaksi palveluiden
n
ko
okonaisuutta
a, esimerkik
ksi yhdistäm
mispalvelua . Asiakas pystyisi
p
näin
n
jou
ustavasti ha
allinnoimaan erilaisia asiakkuuksia
a
aan ja muodostamaan
n
niiistä helppokkäyttöisiä ko
okonaisuuk
ksia.

-

Vä
älitys- tai yh
hdistämispa
alvelun tarjo
oaja voisi myyös hoitaa esimerkiksii
erilaisten kau
usituotteiden voimassa
a oloa asiaakkaan tarp
peiden mu-ka
aan.

-

As
siakkaan ka
annalta kysy
ymys on siitä, että hänn pystyisi ja
atkossa hoi-tamaan erilaissia asiakkuuksiaan ”yh
hden luukunn kautta”.

-

Pu
uolesta-asio
oinnissa välitys- tai yh
hdistämispaalvelun tarjo
oaja astuisii
as
siakkaan itssensä tilalle
e asiointitapahtumassaa hänen omasta tah-do
ostaan2.

-

Vä
älitys- tai yh
hdistämispa
alvelun tarjo
oaja ei saisii mitään sellaisia oike-uk
ksia, joita assiakkaallaka
aan ei ole.

-

Eh
hdotettu sä äntely ei its
sessään myöskään vaaikuttaisi tu
uotteen hin-taa
an, vaan he
enkilö saa sen
s samoillla perusteillla kuin tähä
änkin saak-ka
a.

-

Eh
hdotettu sä
äännös perrustuu sam
mantapaiseeen ajattelum
malliin kuin
n
…EU:n toisel la maksupa
alveludirektiiivillä (PSD22) on luotu.

-

Oiikeudellisesssa mieless
sä kyse on lähinnä
l
valttuutuksesta
a. Ehdotettu
u
sä
äännös ei p
puutu tähän
n oikeudellis
seen kehikkkoon, vaan säätää ta-va
asta toteutta
aa puolesta
a-asiointia sähköisessä
s
ä maailmas
ssa, eli läh-tökohtaisesti rajapintojen
n kautta.

-

Pu
uolesta-asio
oinnissa läh
htökohtana on, että heenkilöllä on
n olemassa
a
as
siakas- tai kkäyttäjätilit sekä
s
avaam
misvelvoitteeen kohteen
na olevassa
a
pa
alvelussa etttä myös pääsyyn
p
oik
keutetun paalveluntarjoa
ajan palve-lus
ssa.

-

Sä
äännöksesssä edellytettään, että henkilöllä
h
oon jo olemassa oleva
a
kä
äyttäjätili, joh
hon on liitettty tietyt hen
nkilötiedot.

Ilmaisu ”asttua asiakkaan itsensä
i
tilalle” on sikäli hiem
man harhaanjoh
htava, että se voidaan
v
yleenssä ymmärtää omissa
o
nimissää
toimisena (vrt. seuraanto, siiirto) eikä asiakkkaan valtuuttaamana hänen puolesta
p
ja nim
missään toimim
misena.
2
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2.1.2

-

Ei edellytetä digitaalisen
n palvelun rakentamissta, vaan ky
yse on ole-ma
assa oleva
asta rajapinnasta tai muusta
m
sähhköisestä as
siointikana-va
asta.

-

Miikäli toimija
a kuuluu vä
älityspalvelu
un piiriin, vvälityspalvellun tarjoaja
a
vo
oi hoitaa raja
apintojen av
vaamisen to
oimijan puoolesta.

-

Sa
amoin yleissen periaattteen mukais
sesti samaaa asiaa kos
skeva raja-pin
nta tarvitsee
e avata vain
n kerran.

-

Se
ellaisen pal veluntarjoajjan, joka ta
arjoaa ainoaastaan 2 §:ssä tarkoi-tetttuja palvelu
uita ja on ve
elvollinen avaamaan raajapinnan sanotun
s
py-kä
älän mukaissesti näitä palveluita
p
va
arten, ei tarrvitse avata
a uudelleen
n
rajjapintaa sam
moja palvelluita varten 2 a §:n mu kaisesti.

-

La
ain soveltam
misalan ulko
opuolelle jä
äisivät entisseen tapaan
n kokonaan
n
yk
ksittäiset ma
atkapalvelutt, esimerkik
ksi pelkkien lentolippuje
en osto.

Liikkenne- ja vie
estintävaliokunta
Liikenne- ja viesttintävaliokunta (LiVM 3/2018
3
vp) on arvioinu
ut puolesta-asiointisääntelyä muun mua
assa seuraa
avasti:
-

Va
aliokunta piitää ehdote
ettua puoles
sta-asiointiaa koskevaa
a sääntelyä
ä
ma
atkaketjujen
n luomisen
n ja erilaistten lipputuootteiden sa
aatavuuden
n
ka
annalta hyvvänä ja tarrpeellisena. Valiokuntaa painottaa
a puolesta-as
sioinnin käyytännön tote
euttamisess
sa toimijoidden välisen yhteistyön
n
tärrkeyttä ja viiranomaiste
en yhteenso
ovittavan rooolin merkity
ystä.

-

To
oisaalta ehd
dotus on sa
aanut osaks
seen kritiikkkiä mm. siltä kannalta,,
etttä puolesta
a-asioinnin tulisi
t
joidenkin alan toiimijoiden mielestä
m
pe-rustua ensisiijaisesti toim
mijoiden vä
älisiin sopim
muksiin eik
kä sitovaan
n
laiinsäädäntöö
ön.

-

Sa
aadun selvi tyksen muk
kaan markk
kinoille tulevvat uudet to
oimijat eivätt
ku
uitenkaan o le tasaverta
aisessa neu
uvotteluaseemassa erity
yisesti suu-rempien toim
mijoiden kan
nssa, mikä edellyttää tässä vaiheessa lain-tas
soista sään
ntelyä palve
elukehitykse
en edistämiiseksi. Valio
okunta kiin-nitttää huomio
ota myös siihen, että puolesta-asi
p
ioinnista on
n mahdollis-ta periä oikeu
udenmukain
nen, kohtuullinen ja syrrjimätön ma
aksu.

-

Liiikenne- ja viestintäva
aliokunta ka
atsoo, ettää ehdotetun
n kaltainen
n
ma
ahdollisuuss luotettavuu
uden arviointiin on käyytännössä välttämätön
v
n
se
elkeästi ong
gelmallisten tilanteiden varalta ja kkäytännön syistä
s
sään-tellyyn on tarp
peen jättää myös joustavuutta. Vaaliokunta pitää kuiten-kin
n hyvin tärkkeänä, että luotettavuu
uden puutteeeseen ved
dotaan vain
n
po
oikkeustapa
auksissa, ku
un tähän on
n olemassaa ilmeinen syy. Toimi-joiiden tulee iitse määritttää avoimes
sti ne kriteeerit, joiden perusteella
a
ne
e soveltavatt mainittua sääntelyä.
s
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-

Liiikenteen pa
alveluista an
nnetun lain I vaiheen ssäännöksillä
ä ja nyt eh-do
otettavalla p
puolesta-asiointia kosk
kevalla säänntelyllä pyritään avaa-ma
aan mahdo
ollisuuksia uusien
u
toimijoiden marrkkinoille tullolle. Sään-nö
öksissä on kkyse minim
misääntelystä, ja osapuuolten väline
en syvempii
yh
hteistyö on siten niiden
n välisten sopimusjärje
s
estelyjen va
arassa. Va-lio
okunta on lisännyt puolesta-as
p
iointia kosskevaan eh
hdotukseen
n
sä
äännöksen, jonka muk
kaan pääsy rajapintaann tai järjesttelmään on
n
an
nnettava ilm
man käyttöä
ä rajoittavia
a ehtoja. S äännös vastaa liiken-tee
en palveluissta annetun
n lain saman
n luvun 2 §::n sanamuo
otoa.

-

Ny
yt ehdotettu
u puolesta-a
asiointia kos
skeva säännnös taas ko
oskee ensi-sijassa kahd en liikkumis- tai yhdistämispalvvelun tarjoa
ajan välistä
ä
toimintaa.

-

Uu
usien liiken
nteen palve
elujen synty
ymisen myyötä valioku
unta näkee
e
tarrpeen kiinn
nittää erityis
stä huomiotta matkustaajan oikeuk
ksien toteu-tumiseen esiimerkiksi erilaisissa multimodaali
m
isissa matk
kaketjuissa..
Tä
ältä osin on
n jatkossa ta
arpeen seurata huolelllisesti palve
elujen kehi-tys
stä ja kulutttajien mahd
dollisesti koh
htaamia onggelmia, väh
hitellen syn-tyv
vää ratkaisu
ukäytäntöä ja EU-lains
säädännön kehitystä. PalvelumalP
lie
en monipuollistuessa ja erilaisten matkaketjuja
m
a tarjoavien
n palvelujen
n
yle
eistyessä se
eurannan myötä
m
voida
aan arvioidaa, syntyykö eri toimijoi-de
en vastuukyysymysten osalta
o
onge
elmia myös kuluttajan kannalta ja
a
on
nko lainsääd
dännön muuttamiselle tältä osin taarvetta.

Esikuv
vana sään
ntelylle on siis eurooppalainen maksupalveluasetuss
PSD2, mutta siitä
ä poiketen osapuolten keskinäisiää suhteita ei
e säännellä
ä
yksityiskohtaisessti. Päinvasttoin ja toisin
n kuin PSD
D2-sääntelys
ssä puoles-ointi edellyyttää, että osapuolet sopivat keeskenään rajapintojen
r
n
ta-asio
avaam
misesta. Tä mä tarkoitta
aa, että raja
apintojen avvaaminen on
o säädettyy
lähtök
kohtaisesti p
pakolliseksi säätämätttä samalla avaamisee
en liittyvistä
ä
enkään vas
velvoitteista ja ete
stuista.
Seura
aavassa arrvioidaan puolesta-as
p
siointisäänn östä lainva
almisteluai-neisto
on perustee lla pykäläko
ohtaisesti momentti
m
moomentilta:
2.2

Raja
apinnan ava
aaminen käy
yttäjätilitieto
oihin, 2 a § 1 momentti
Kyseis
sen lainkohd
dan sanamu
uoto on seu
uraava:
Liikkkumis- tai yhdistämisp
y
palvelun tarjrjoajan tai näiden
n
puo-lestta lippu- ja maksujärje
estelmästä vvastaavan toimijan on
n
ava
attava toisellle liikkumis- tai yhdistäämispalvelu
un tarjoajal-le p
pääsy lippu- ja maksujärjestelmä nsä myyntirajapintaan
n
tai a
annettava tarvittaessa muun sähkköisen asiointikanavan
n
kau
utta pääsy järjestelmää
än sekä maahdollistetta
ava se, että
ä
pää
äsyyn oikeutettu liikkum
mis- tai yhdiistämispalvelun tarjoa-ja h
hankkii palv
velun käyttä
äjän pyynnööstä hänen puolestaan
n
lipp
putuotteita ta
ai muita liik
kkumispalveelun käyttöö
ön oikeutta--
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via tuotteita hy
yödyntäen palvelun
p
kääyttäjän olemassa ole-vall a käyttäjätillillä olevia tu
unniste- ja kkäyttäjätieto
oja.
2.2.1

Halllituksen esitys
Hallitu
uksen esitykksen perusteella momentissa on kysymys seuraavasta
a
tilante
eesta:

2.3

-

Eh
hdotettu 1 m
momentti ko
ohdistuu kaikkiin eri liikkennemuoto
oihin, jolloin
n
my
yös lento- ja
a meriliikenteen liput tu
ulisivat säännnöksen piiriin.

-

Siinä on kyse
e kahdenlais
sista käyttöttapauksistaa.

-

En
nsimmäisesssä tapauk
ksessa avaamisvelvoittteen kohte
eena oleva
a
pa
alveluntarjoa
aja avaa ra
ajapinnan, jonka
j
kauttta välitys- tai
t yhdistä-miispalvelun ttarjoaja voii hankkia lipputuotteitaa. Tällöin käyttäjätilillä
k
ä
ole
evia tietoja
a on voitav
va käyttää asiointitap ahtuman yhteydessä.
y
.
Ta
arvittaessa pääsyyn ve
elvoitetun to
oimijan on m
mahdollistetttava pääsyy
kä
äyttäjätilin ttietoihin mu
uun sähköisen asioinntikanavan kautta, joss
kä
äyttäjätilin tiiedot eivät ole suoraan kytkettynää lipun tai muun mat-ku
ustamiseen oikeuttavan
n tuotteen myyntikanav
m
vaan.

-

Kä
äyttäjätili itssessään voi olla sellainen, että senn kautta ei voi
v suoraan
n
ha
ankkia lippu
u- tai matkus
stustuotteita
a, mutta seen tietoja vo
oidaan käyt-tää
ä hyödyksi tuotetta ha
ankittaessa. Tällaisia tietoja voiv
vat olla esi-me
erkiksi kantta-asiakkaan alennuksiin oikeuttavvat bonustie
edot.

-

auksessa palvelussa
To
oisessa tapa
p
voi
v olla jo vvalmiina rajapinta, jon-ka
a kautta asiiakas voi its
se hankkia lipputuotte ita käyttäjätiliään hyö-dy
yntäen. Täll öin avaamiisvelvoitteen kohteenaa olevan pa
alveluntarjo-aja
an ei tarvitsse välttämätttä avata uu
utta rajapinttaa, vaan se
e voi järjes-tää
ä välitys- ta
ai yhdistäm
mispalvelun tarjoajalle ppääsyn olemassa ole-va
aan rajapinta
aan.

Raja
apinnan ava
aaminen henkilösidonn
naisen lipputtuotteen hankkimisekssi, 2 a § 2 momentti
m
Kyseis
sen lainkohd
dan sanamu
uoto on seu
uraava:
Liikkkumispalve
eluun liittyvän alennukksen, korv
vauksen taii
erityyisehdon siisältävän lip
pun liikkeellle laskijan on
o annetta-va liikkumis- tai
t yhdistäm
mispalvelun tarjoajalle rajapinnan
n
tai muun sähk
köisen asio
ointikanavann kautta pä
ääsy järjes-telm
mään ja tällä tavoin mahdollistett
m
tava se, että pääsyyn
n
oike
eutettu liikkumis- tai yh
hdistämispaalvelun tarjo
oaja hankkiii
palvvelun käyttä
äjän pyynnöstä hänenn puolestaa
an alennuk-sen
n, korvaukse
en tai muun
n erityisehd on käyttäm
miseen oike-utta
avia lipputuo
otteita tai muita
m
palveelun käyttöö
ön oikeutta-via tuotteita hy
yödyntäen palvelun
p
käyyttäjän palv
velussa ole-via tunniste- ja
a käyttäjätiettoja. Jos aleennuksen, korvauksen
k
n
tai e
erityisehdon
n määräytymisperusteeisiin liittyvän rekisterin
n
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yllä pitäjänä on
n muu taho kuin lipun lliikkeelle las
skija, rekis-terin
n ylläpitäjän
n ja lipun liikkeelle laskkijan on yhdessä huo-lehd
dittava siitä
ä, että määrräytymisperrusteeseen liittyvät tie-dot ovat käytetttävissä siin
nä määrin kuuin on tarpe
een puoles-ta-a
asiointitapah
htuman tote
euttamisekssi.
2.3.1

Halllituksen esitys
Hallitu
uksen esitykksen perusteella momentissa on kysymys seuraavasta
a
tilante
eesta:

2.4

-

Eh
hdotettu 2 m
momentti ko
ohdistuu tila
anteisiin, joisssa on kyse
e henkilöön
n
sid
dotun alenn
nusperusteiisen lipputu
uotteen hannkkimisesta
a. Kyse voii
ollla esimerkiiksi kuukau
usilipusta, jonka alennnusperuste on sidottu
u
he
enkilön asu
uinkuntaan tai statuks
seen esimeerkiksi opiskelijana taii
elä
äkeläisenä.

-

My
yös tässä momentissa kyse voi olla käyttääjätilistä, jo
onka kautta
a
as
siakas voi itsse ostaa lip
pputuotteita..

-

Lis
säksi säänn
nös kattaa tilanteet,
t
joiissa alennuusperustetta
a koskevien
n
tie
etojen ylläpiitäminen on
n annettu muun
m
toimijjan tehtävä
äksi. Tällöin
n
ale
ennuksen m
määräytymisperustetta ylläpitävänn toimijan ei
e edellytetä
ä
ole
evan suora
assa yhteydessä puolesta-asioinntiin oikeute
etun tahon
n
ka
anssa, eikä sen tarvitse
e avata rajapintaa niideen hyödynnettäväksi.

-

Sä
äännöksesssä kuitenkin
n velvoitetta
aisiin alennuuksen määrräytymispe-rustetta hallin
nnoiva taho
o ja lipun liikkeelle las kija yhdess
sä huolehti-ma
aan siitä, e
että alennu
usperustetta
a koskevat tiedot ovatt asiointita-pa
ahtumassa hyödynnetttävissä. Jatkossa tietoj
ojen tarkasta
aminen jär-jes
stelmien vä
älillä voi tap
pahtua reaa
aliaikaisesti,, mutta sää
ännöksessä
ä
ei edellytetä ssitä.

-

He
enkilöön sid
dotut alennukset säilyv
vät henkilökkohtaisina, eivätkä voii
siirtyä muiden
n käyttöön. Ehdotetun 2 moment in säännös on keskei-ne
en täyden m
mittakaavan yhdistämis
spalveluidenn kehityksen kannalta..
Se
e on keskei nen myös käyttäjien
k
näkökulmastta, sillä jos alennuspe-rusteisia kuukkausilippuja
a ei saada kytkettyä yyhdistettyyn palvelupa-ke
ettiin, ei järje
estely voi kä
äyttäjien nä
äkökulmastaa tarjota riitttäviä hyöty-jä ja riittävän kattavaa kä
äyttäjäkokemusta.

Asia
akkaan henkkilöllisyyden
n varmistam
minen, 2 a § 3 momenttti
Kyseis
sen lainkohd
dan sanamu
uoto on seu
uraava:
Ede
ellä 1 ja
a 2 mom
mentissa ttarkoitetun puolesta-asio
ointitapahtuman yhteyd
dessä saa henkilötieto
oja käsitellä
ä
aino
oastaan siin
nä määrin kuin on tarrpeen henk
kilöllisyyden
n
varm
mistamisek
ksi ja puole
esta-asiointtitapahtuma
an toteutta-misseksi. Sen lisäksi, mitä muualla laiissa säädettään, henki--
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löllissyys on voitava varmis
staa erityiseen luotettavalla tavalla,,
kun
n puolesta-a
asiointisuhde perustetaaan tai sitä muutetaan
n
olen
nnaisesti. Myös
M
puoles
sta-asiointittapahtuman
n yhteydes-sä h
henkilöllisyy
ys on voitav
va varmistaaa.
2.4.1

Halllituksen esitys
Hallitu
uksen esitykksen perusteella momentissa on kysymys seuraavasta
a
tilante
eesta:

2.5

-

As
siakassuhde
etta perusttettaessa ja
a sitä olennnaisesti mu
uutettaessa
a
oliisi henkilölliisyydestä vo
oitava varm
mistua erityissen huolellisesti. Myöss
ku
unkin puolessta-asiointittapahtuman
n yhteydesssä olisi tämä
än henkilöl-lisyyden oike
eellisuudestta voitava varmistua. Teknisessä
ä mielessä
ä
tähän voitane
een käyttää
ä erilaisia ratkaisuja,
r
kkuten tunniisteita, var-me
enteita tai p
pseudonyym
meja.

-

He
enkilötietoja
a ei ole tark
koitus lähtök
kohtaisesti llainkaan siirtää käyttä-jättililtä toiselle
e.

-

As
siointitapahttuman käyn
nnistyttyä pääsyyn oikeeutettu palv
veluntarjoa-ja välittää pä
ääsyyn velv
voitetulle he
enkilön yksi löivän tunn
nuksen. Tä-mä
än jälkeen kkoneellisessa viestien vaihdossa lipputuotteita tai muita
a
liik
kkumispalve
elun käyttöö
ön oikeutta
avia tuotteitaa koskevatt tiedot voi-da
aan palautttaa käyttäm
mällä lipunh
hankintatrannsaktiotunn
nusta ilman
n
tarrvetta siirtää
ä matkustajjan henkilöttietoja tunniisteina.

-

Lis
säksi asioin
ntitapahtum
massa henk
kilötietoja vooi olla tarv
vetta siirtää
ä
silloin, jos niittä on tarpee
en liittää itse
e hankittavaaa lipputuottteeseen taii
mu
uuhun liikkkumispalvelu
un käyttöön
n oikeuttavvaan tuottee
eseen (esi-me
erkiksi nimi , alennuspe
erusteen laa
atu tai vastaaava).

-

tehtävästä
Ko
oska kysym
mys on asiakkaan aloitteesta
a
ä puolesta-as
siointisuhtee
esta, on he
enkilötietoje
en käsittelyylle olemas
ssa suostu-mu
ukseen tai ssopimuksee
en perustuv
va oikeutus..

-

Su
uomessa tä
ässä voitane
een hyödyntää parhaill aan käyttöö
önotettavaa
a
ka
ansallisen p alveluväylä
än rooli- ja valtuustietop
v
palvelua.

-

To
oisin kuin PS
SD2:ssa, va
ahvaa tunnistamista eii siis vaaditttaisi.

Palvvelutarjoajien välinen lu
uottamussuh
hde, 2 a § 4 momentti
Kyseis
sen lainkohd
dan sanamu
uoto on seu
uraava:
Ede
ellä 1 ja 2 momentissa
m
a tarkoitettuu pääsy raja
apintaan taii
järje
estelmään on
o annettav
va ilman käyyttöä rajoitta
avia ehtoja..
Ede
ellä 1 mome
entissa tark
koitetulla liikkkumis- tai yhdistämisy
palvvelun tarjoa
ajalla ja näiden puolessta lippu- ja
a maksujär-jesttelmästä va
astaavalla to
oimijalla seekä 2 mome
entissa tar--
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koittetulla liikku
umispalveluun liittyvän alennuksen, korvauk-sen
n tai erityise
ehdon sisälttävän lipun liikkeelle la
askijalla on
n
kuittenkin oikeu
us arvioida pääsyyn oiikeutetun liiikkumis- taii
yhd
distämispalv
velun tarjoajjan luotettavvuus ennalta asetettu-jen arviointikritteerien ja ehtojen
e
mukkaan. Pääs
syä tietoihin
n
ei ssaa evätä, jo
os pääsyä hakevalla tooimijalla on toimintaan
n
vira
anomaisen tai viranom
maisen valttuuttaman kolmannen
n
osa
apuolen vas
staavaa tarrkoitusta vaarten myöntämä lupa,,
hyvväksyntä, auditointi tai sertifiointi tai sen toiiminnan on
n
muu
utoin osoite
ettu vastaav
van yleisestti käytettyä standardia
a
tai alan yleisesti hyväksy
yttyjä ehtojaa. Jos pääs
sy evätään,,
on pääsyä hakevalle toim
mijalle esiteettävä asian
nmukaisestii
peru
ustellut epä
äämisen syy
yt.
Raj apinnan av
vaamiseen 1 ja 2 mom
mentin muk
kaisesti vel-voittetun palveluntarjoajan
n ja rajapinntaa hyödyntävän liik-kum
mis- tai yhdistämispalv
velun tarjoajjan on tehttävä yhteis-työttä tarvittavien käytännön järjesttelyjen mahdollistami-sekksi. Pääsyn on oltava riittävän laaaja, jotta liiikkumis- ja
a
yhd
distämispalv
velun tarjoa
ajat voivat ttarjota palve
elujaan es-teetttä ja tehokk
kaasti.
2.5.1

Halllituksen esitys ja liiken
nne- ja viesttintävaliokunnan lisäys
s
Liikenne- ja viesstintävalioku
unta lisäsi momenttiin kohdan sä
äännöksen,,
jonka mukaan pä
ääsy rajapiintaan tai jä
ärjestelmäään on annettava ilman
n
käyttö
öä rajoittavia
a ehtoja.
Hallitu
uksen esitykksen perusteella momentissa on kysymys seuraavasta
a
tilante
eesta:
-

Liiikkumis- ja yhdistämispalvelun tarjoajien väliille on tarpe
een synnyt-tää
ä samanka ltainen luotttamusverko
osto kuin essimerkiksi vahvan
v
säh-kö
öisen tunnisstamisen palveluntarjo
p
oajien välillle on synn
nytetty lain-sä
äädännön avvulla, jotta järjestely
j
sa
aadaan ska alautuvaksii.

-

Lu
uottamuksen
n ja luottam
musverkosto
on syntymisseen pyritä
ään käytän-nö
ön toimin se
ekä lain III osaan
o
lisäty
yn uuden 5 luvun 1 §:n avulla. Sii-nä
ä velvoitetaa
an välitys- ja yhdistämispalvelun ttarjoajat antamaan Lii-ke
enteen turva
allisuusvirastolle ilmoittuksen palvveluistaan sekä
s
kerto-ma
aan yhteysttietonsa.

-

Ko
oska olema
assa ei kuite
enkaan vielä ole yhteissiä palveluitta koskevia
a
mä
äärittelyjä, on välttämätöntä, että
ä puolesta--asioinnin mahdollistam
va
an rajapinna
an avaava palveluntarj
p
oaja voi arvvioida kolmannen osa-pu
uolen luotetttavuutta en
nnalta asettamiensa arrviointikritee
erien ja eh-tojjen mukaan
n. Pääsyä tiietoihin ei saisi kuitenkkaan evätä, jos pääsyä
ä
ha
akevalla toiimijalla on toimintaan viranomaiisen tai virranomaisen
n
va
altuuttaman kolmannen osapuole
en vastaavvaa tarkoitu
usta varten
n
my
yöntämä lu
upa, hyväks
syntä, audito
ointi tai serrtifiointi tai sen toimin--
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an on muuto
oin osoitettu
u vastaavan
n yleisesti kkäytettyä sta
andardia taii
na
ala
an yleisesti hyväksyttyjjä ehtoja.

2.6

-

Jo
os pääsy evvätään, on pääsyä
p
hak
kevalle toim
mijalle esitetttävä asian-mu
ukaisesti pe
erustellut ep
päämisen syyt.

-

Krriteereiden o
on puolesta
aan oltava 4 §:n mukaaisesti oikeu
udenmukai-sia
a, kohtuullissia ja syrjimättömiä.

Palvvelutarjoajien yhteistyöv
velvoite, 2 a § 6 mome
entti
Kyseis
sen lainkohd
dan sanamu
uoto on seu
uraava:
Raj apinnan av
vaamiseen 1 ja 2 mom
mentin muk
kaisesti vel-voittetun palveluntarjoajan
n ja rajapinntaa hyödyntävän liik-kum
mis- tai yhdistämispalv
velun tarjoajjan on tehttävä yhteis-työttä tarvittavien käytännön järjesttelyjen mahdollistami-sekksi. Pääsyn on oltava riittävän laaaja, jotta liiikkumis- ja
a
yhd
distämispalv
velun tarjoa
ajat voivat ttarjota palve
elujaan es-teetttä ja tehokk
kaasti.

2.6.1

Halllituksen esitys
Hallitu
uksen esitykksen perusteella momentissa on kysymys seuraavasta
a
tilante
eesta:

2.7

-

Eh
hdotettu 6 momentti sisältäisi samanlaisen
s
n yhteistyö
övelvoitteen
n
ku
uin liikentee
en palveluista annetun lain III osaan 2 luvun 2 §:n 3 mo-me
entti.

-

To
oisin kuin P
PSD2-järjes
stelyssä, sä
äännöksesssä lähdetää
än siis liik-ke
eelle siitä, e
että järjestely edellyttää
ä joka tapauuksessa sitä
ä, että osa-pu
uolet sopiva
at erilaisista käytännön seikoista.

s, 4.1 §
Puollesta-asiointiehtojen oikeudenmukkaisuus ja kohtuullisuu
k
Kyseis
sen lainkohd
dan sanamu
uoto on seu
uraava:
Ede
ellä 1, 2 ja 2 a §:ssä tarkoitettu avointen rajapintojen
r
n
kau
utta tarjottav
va pääsy tie
etoihin ja ti etojärjestelmiin ja sen
n
tote
euttamiseks
si mahdollisesti tarvittaavat tukipalvelut, käyt-töeh
hdot, ohjelm
mistot, lisen
nssit ja muuut tarvittav
vat palvelutt
on tarjottava oikeudenmu
o
ukaisin, kohhtuullisin ja syrjimättö-min
n ehdoin.

2.7.1

Halllituksen esitys
Hallitu
uksen esitykksen perusteella momentissa on kysymys seuraavasta
a
tilante
eesta:
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2.8

-

Jä
ärjestelyjen toteuttamis
seksi mahdo
ollisesti tarvvittavien tukipalvelujen,,
kä
äyttöehtojen
n, ohjelmisto
ojen, lisens
ssien ja muuiden palvellujen on ol-tav
va oikeuden
nmukaisia, kohtuullisia
a ja syrjimättttömiä.

-

järrjestelyjen e
ei tarvitse olla
o tarjolla ilmaiseksi, m
mutta myös
s perittävien
n
hin
ntojen on olltava 4 §:n ehtojen
e
mukaisia.

Liike
ennepalvelu
ulain pakotta
avuus ja so pimuspakko
o
Liikennepalvelula
aki sääntele
ee liikenteen palveluitaa hyvin koko
onaisvaltai-sesti. Liikennepa
alvelulakia sovelletaan
s
liikenteen ppalveluihin, niihin liitty-viin he
enkilölupiin ja liikenneasioiden re
ekisteriin. Liiikennepalve
elulakiin si-sältyy paljon selvvää viranom
maissääntelyä mutta m
myös yksityisoikeudelli-seen sopimussuh
hteeseen kajoavaa
k
sä
ääntelyä, kuuten on kys
symys raja-pintas
sopimuksen
n ja sopimus
spakon osalta.
Liikennepalvelula
aissa ei ole
e nimenoma
aista säännnöstä lain pakottavuup
desta koskien ra
ajapintasopimuksen sääntelyä ykssityisoikeud
dellisten toi-mijoiden välillä. Vertauksen
na todetaan
n, että pakkottavuudes
sta on ole-massa
a nimenom
mainen sään
nnös mm. seuraavissa
s
a varsin uu
usissa sää-döksis
ssä:
-

Ma
aksupalvelu
ulaki 7 §: Sopimuseh
hto, jolla ppoiketaan tämän lain
n
sä
äännöksistä
ä maksupalv
velun käyttä
äjän vahinggoksi, on miitätön, jolleii
jälljempänä to
oisin säädettä.

-

La
aki vahvastta sähköise
estä tunnis
stamisesta ja sähköisistä luotta-mu
uspalveluistta 3 §: Sop
pimusehto, joka poikkkeaa tämän lain sään-nö
öksistä kulu
uttajan vahiingoksi, on mitätön, joollei jäljempänä toisin
n
sä
äädetä.

-

Va
almismatkallaki 4 §: So
opimusehto, joka poikkkeaa tämän
n lain sään-nö
öksistä matkkustajan va
ahingoksi, on
o mitätön, jjollei jäljem
mpänä toisin
n
sä
äädetä.

-

La
aki matkapa
alveluyhdisttelmistä (90
01/2017 vooimaan 1.7.2018) 6 §::
So
opimusehto
o, joka poik
kkeaa tämän lain säännnöksistä matkustajan
m
n
va
ahingoksi, o
on mitätön, jollei jäljemp
pänä toisin säädetä.

Näissä tilanteissa
a pakottavu
uudella suo
ojataan kuluuttajaa ja matkustajaa.
m
.
Liikennepalvelula
ain tavoite on asettaa
a matkustajja keskiöön
n tekemällä
ä
mahdo
olliseksi ma
atkaketjujen
n muodosta
aminen. Vaarsinaisessa
a puolesta-asiointisuhteessa
a puolesta-a
asioija – ku
uljetuspalve lun tarjoaja
a on kuiten-kin ky
ysymys enn
nen kaikkea
a yritysten välisistä soopimussuhtteista tilan-teessa
a, jossa läh
htökohtaise
esti sopimus
ssuhteita e i säännellä
ä eikä sopi-musos
sapuolten kkesken ole
e sopimuspakkoa3. Kuun puolesta
a-asiointi ja
a
velvollisuus rajap
pintasopimu
uksen tekem
miseen koskkettaa lähtö
ökohtaisestii
Vrt. PSD2, jossa nimenom
maan ei edellyytetä sopimusssuhdetta. Ks. myös
m
Matkakeetjujen käytännnesäännöt s. 166-17 sopimus-vapauden rajooittamisesta.

3
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kaikkia liikennepa
alveluiden ja
j välitys- ja
a yhdistämiispalveluide
en tuottami-seen liittyviä
l
yrityyksiä, kysym
mys on hyvin laajasta ssoveltamisalasta.
Lainsä
äätäjällä on
n varsin laajjat mahdollisuudet sääätää poikke
euksia sopi-musva
apaudesta, jota ei ole nimenom
maisesti tu rvattu peru
ustuslaissa,,
mutta sekin saa tietyssä määrin suoja
aa; erityisessti taannehttiva puuttu-minen
n jo tehtyih in sopimuk
ksiin on suo
ojattu ja tooisaalta sop
pimuspakon
n
4
säätäm
miseen tule
ee olla myö
ös hyväksy
yttävä syy . Sopimusp
pakko liittyyy
yleens
sä lakisääte
eiseen julkis
seen tehtäv
vään tai aseemaan, julk
kisen palve-lun tuottamiseen tai muuhun vastaava
aan painavaaan syyhyn. Tässä ta-sessa perusstuslakivalio
okunta ei ole
o ilmeisessti arvioinu
ut sopimus-pauks
pakko
oa ongelmallliseksi.
Vertau
uksena tod
detaan, että
ä kansainvä
älisiin yleisssopimuksiin
n perustuva
a
kuljetu
usoikeudelliinen lainsää
ädäntö on säädetty paakottavaksi, jotta kan-sainvä
älisiä kuljetu
uksia ja ennen kaikkea rahdinkuljljettajaa kos
skevat vas-tuusää
ännökset ovvat yhtenev
väiset.
Edellä
ä esitetystä
ä huolimatta
a tässä selvityksessä on lähdetty sitä, että
ä
säänte
ely rajapinto
ojen avaam
misesta ja yh
hteistyövelvvoitteesta on lähtökoh-taises
sti pakottava
aa ainakin kansallisest
k
ti. Vaikka ssäännös olisi tarkoitet-tu ja olisi
o pakotta
ava kansallis
sesti, tämä ei kuitenkaaan tarkoita, että sään-nös olisi myös kkansainvälis
sesti pakotta
ava eli tulissi aina välittömästi so-velletttavaksi riipp
pumatta Suo
omea sitovista kansainnvälisistä ve
elvoitteista.
3
3.1

LIIKEN
NNEPALVE
ELULAIN KANSAINVÄ
K
ÄLINEN SO
OVELTAMIN
NEN
Liike
ennepalvelu
ulain sovelta
amissäännö
ös
Liikennepalvelula
ain I osan 1 luvun 1 §:ssä (301/20018) on mä
ääritelty lain
n
sovelttamisala:
elletaan liik
kenteen palvveluihin, niiihin liittyviin
n
ä lakia sove
Tätä
hen
nkilölupiin se
ekä liikenne
easioiden reekisteriin.

Alma Talent Fokus: Perussoikeudet, johd
danto ja jakso 11:
nomaisesti olee turvattu peruustuslaissa, mu
utta sekin saa tietyssä määriin suojaa omaaisuudensuoja-”Sopimusvappautta ei nimen
säännöksen kkautta. Pääsään
ntöisesti on kiielletty puuttum
masta tavalliseella lailla taann
nehtivasti yksittyisten välisiin
n varallisuusoi-keudellisiin soopimussuhteisiin.”
”Toisaalta laiin tai hyvän tavan
t
vastaiset taikka kohtuuuttomat oikeeustoimet eiväät nauti perusstuslain suojaaa (esim. PeVL
L
3/1982 vp ja 13/1986 vp). Oikeudesta oiikeustoimen kkohtuullistuttam
miseen on voittu säätää tavalllisella lailla taannehtivuudes-ta huolimattaa (PeVL 3/1982 vp).”
”Jo tehtyihinn sopimuksiin perustuvien varallisuusoikeeuksien pysyvvyyden ohella omaisuudensuuojasäännös suojaa
s
tietyssää
laajuudessa m
myös yksityish
henkilöiden sopimusvapaut
s
tta eli mahdo
ollisuutta solm
mia sopimuksi
sia vastaisuudeessa (ks. HE
E
309/1993 vp,, s. 62/II sekää esim. PeVL 41
4 ja 54/2006 vvp sekä 3/20008 vp). Perustu
uslakivaliokunnnan käytännön
n valossa näyt-tää kuitenkin ilmeiseltä, etteei tulevaisuuteeen kohdistuvaaa sopimusvapaautta suojata yhtä
y vahvasti ku
kuin jo tehtyihiin sopimuksiin
n
otaan toisin saanoen olevan kohtalaisen laaaja valta säännnellä sopimussoikeudellisistaa
perustuvia oiikeuksia. Lainssäätäjällä katso
kysymyksistä tulevaisuutta silmälläpitäen. Tavallisella laailla voidaan säätää
s
esimerk
kiksi oikeustoim
mien tyypeistää, niiden teko-VL 3/1982 vp
p). Myös sopim
muspakon aseettaminen on katsottu
k
omai-menettelystä sekä sallituistaa ja kielletyistää ehdoista (PeV
suudensuojann kanssa sopussoinnussa olevvaksi lainsäädänntötoimeksi, kun
k sääntelyn taustalla
t
oli hyv
yväksyttävä syyy eikä järjestelyy
loukannut suhhteellisuusvaattimusta (PeVL
L 33/2002 vp). ”
4
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Tätä
ä lakia sov
velletaan palveluntarjooajaan, jolla
a on toimi-paikkka Suome
essa tai joka
a on muuteen Suomen
n oikeuden-käyytön piirissä
ä. Lisäksi la
akia sovelleetaan kuljettuspalvelun
n
tarjo
oajaan, jonka liikennöimän palveelun alku- ta
ai loppupää
ä
on S
Suomessa tai palvelu kulkee
k
Suom
men kautta.
Pykälä
än 2 mome
entti koskee
e lain kansainvälistä sooveltamista. Momentis-sa palvelutarjoaja
an toimipaikan määritttäminen ja etenkään kuljetuspal-velun tarjoajan lii kennöinnin tapahtumin
nen Suomeessa ei todennäköisestii
aiheutta yleensä tulkintaongelmia. Kun matkustajaa tilaa Suom
messa kan-sainvä
älisen kulje
etuspalvelun
n, on yleen
nsä aina lähhtökohta, että
e
ainakin
n
kuljetu
uksen alku-- tai loppupä
ää on Suom
messa. Näinn on etenkin puolesta-asioinnissa, jossa
a matkustajalla tulee olla
o tilisuhdee kuljetuspalvelun tar-joajan
n kanssa. T
Toisaalta kuljetuksen päättyminen Suomeen ei aina tar-koita, että kuljetu
us olisi tilatttu Suomestta. Se mitä tarkoittaa ilmaisu pal-velu kulkee
k
Suom
men kautta on etenkin puolesta-assioinnin osa
alta hieman
n
epäse
elvää, mutta
a lähtökohta
aisesti tällöiinkin on kyssymys ainoastaan kul-jetuks
sen alku- ja
a loppupääs
stä eli tilantteesta, josssa kuljetusv
väline poik-keaa Suomessa
S
matkustajie
en ottamista
a tai jättämisstä varten.
Lisäks
si nämä liityynnät ovat useimmiten merkitykssellisiä kun arvioidaan
n
minkä
ä maan laki tulee sove
ellettavaksi kansainväliisyksityisoik
keudellisten
n
sääntö
öjen perustteella. Sen sijaan tulkintaepäselvyyyttä voi aiheuttaa se,,
milloin
n palvelutarj
rjoaja on mu
uuten Suom
men oikeudeenkäytön piiirissä.
3.1.1

Pallvelutarjoaja
a on muuten
n Suomen o
oikeudenkä
äytön piirissä
ä
Hallitu
uksen esitykksessä ei ole määritelty, milloin paalvelutarjoa
aja (koskipa
a
palvelu sitten ku
uljetuspalve
elua tai vain
n sen välityystä) on muuten
m
kuin
n
toimip
paikan perussteella Suomen oikeud
denkäytön ppiirissä.
Vastaavanlainen ilmaisu löy
ytyy henkilö
ötietolain sooveltamisalasta, jonka
a
4 §:n mukaan sitä
ä sovelletaa
an sellaisen
n henkilötiettojen käsitte
elyyn, jossa
a
rekiste
erinpitäjän toimipaikka
a on Suome
en alueellaa tai muutoin Suomen
n
oikeud
denkäytön p
piirissä sek
kä eräissä muissa
m
laisssa erikseen
n säädetyis-sä tilanteissa. H
Henkilötieto
olakia kosk
kevassa haallituksen esityksessä
e
ä
men lähetys
stöt ulkomaiilla.
mainittaan esimerrkkinä Suom
Suomen oikeude
enkäytön piirissä on ka
atsottava taarkoittavan valtion alu-eellise
en toimivalla
an periaatte
een mukaisesti ennen kaikkea sitä
ä, että lakia
a
sovelletaan Suom
men alueella toimiviin luonnollisii n ja juridisiiin henkilöi-hin. Valtion
V
suve reenisuus ulottuu
u
myös sen maa-- ja vesialue
een yläpuo-lella olevaan
o
ilma
atilaan.5 Pa
alvelutarjoajja voi olla S
Suomen oik
keudenkäy-tön ja erityisesti lainsoveltam
misen piirissä myös siilloin kun se
e kohdistaa
a
markk
kinointia Suo
omeen Suo
omen kielellä.

5

Kari Hakapää: Uusi kansaainvälinen oikeeus (Talentum 2010) s. 431.
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3.2

Kanssainvälisykssityisoikeud
dellisten sää
äntöjen sove
eltaminen
Liikennepalvelula
aki on puhta
aasti kansa
allinen sääddös. Se ei perustu
p
EU-lainsä
äädäntöön ta
ai kansainv
väliseen sää
äntelyyn.
Edellä
ä kohdassa
a 2.8 on to
odettu Liike
ennepalveluulain sisältä
ävän viran-omais
ssääntelyn o
ohella myös
s yksityisoik
keudellista ssopimussää
äntelyä. On
n
todettu, että raja
apintasopim
muksen pako
ottavuutta eei ole nime
enomaisestii
säänn
nelty. Nämä
ä kysymyks
set ovat relevantteja aarvioitaessa
a puolesta-asiointisääntelyn kansainvä
älistä ulottuv
vuutta. Kannsainvälises
sti pakotta-vaksi katsottavallle säännöks
selle asetettaan tiukat kkriteerit. Sa
amalla tulee
e
todeta
a, että jos rajanveto yksityisoik
keudellisen ja julkisoikeudellisen
n
säänte
elyn välillä ei ole aina selkeä kan
nsallisesti, vvielä vähem
mmän se on
n
sitä ka
ansainvälise
esti arvioide
en.6
Liikennepalvelula
ain soveltam
misalaa kos
skevan pykkälän 2 mom
mentissa eii
ole nim
menomaise
esti huomioiitu Suomea
a velvoittaviaa kansainvä
älisyksityis-oikeud
dellisia sää
äntöjä. Myöskään hallituksen esittyksessä eii ole sovel-tamisa
alasta pykä
äläkohtaisia
a perusteluja7, mutta illmeisesti la
ainvalmiste-lussa oli ollut e
esillä myös
s kansainvä
älisen säänntelyn nimenomainen
n
huomioiminen, kkoska erää
ässä luonno
osvaiheesssa momentttiin sisältyii
seuraava lause8:
Tälllä pykälällä
ä ei rajoiteta Suomen lain kansa
ainvälisyksi-tyis oikeudellistten säännös
sten soveltaamista.
Lause
een poisjättä
äminen ei kuitenkaan
k
muuta tosiaasiaa, että kansainvä-lisessä tilanteesssa, jossa yk
ksityisoikeud
dellisten toiimijoiden su
uhteet eivätt
rajoitu
u vain Suom
meen, Suom
men lain ja myös liikennnepalvelula
ain sovelta--

Risto Kouluu: Kansainvälin
nen varallisuussoikeus pääpiirrteittäin (Talen
ntum 2005) s. 28:
2
”Välittömästii sovellettavien
n säännösten määrittely
m
on kansainvälisen
n varallisuusoik
keuden suuria kiistakysymykksiä. Tietenkin
n
lainsäätäjä vooi tältä varalta nimenomaan
n
määrätä,
m
että ttiettyä säännösstä on sovelletttava myös tietyyt kriteerit täyttävään ”ulko-maalaistapaukkseen”, toisin sanoen tehdä siitä kansainvvälisesti pakotttavan. Toistaiseksi tällaiset m
määräykset ovaat olleet erityi-sesti kansallissessa lainsäädän
nnössä harvinaaisia.”
nsainvälisen paakottavuuden avoimeksi eli eufemistisestii
”Normaalisti lainsäätäjä kuuitenkin jättää antamiensa sääännösten kan
sanottuna oikkeuskäytännössä ratkaistavakksi. Tämä onkiin usein paras ratkaisu: valmiisteluvaiheessaa on monasti vaikea
v
arvioidaa
ehdotetun säännöksen kan
nsainvälistä ulo
ottuvuutta, ja nnimenomainen
n määräys riisttää tuomioistuuimelta harkinttavallan. Välit-tömästi sovelllettavaksi sääddettyä määräysstä kun jouduttaan soveltamaaan kansainvälisliityntäiseen tapaukseen, vaikka siihen eii
ole todellista tarvetta. Toissaalta avoimellla vaihtoehdollla on rakenteellinen heikko
outensa. Siinä jokainen lainkkäyttäjä joutuuu
itse päättelem
mään, mille (no
ormaalisti omaan lakinsa; joskkus muunkin valtion lain) sääännökselle seen on annettavva välittömästii
sovellettavan säännöksen status. Yksimieelisiä ollaan siititä, että päätöss välittömästi sovellettavasta
s
a säännöksestä jää tehtäväksii
yksittäistapauuksittain. Yksitttäinen säännös voi siis olla kkansainvälisesti pakottava yh
hdessä oikeudeenkäynnissä mutta
m
ei toises-sa. Vain hyvinn yleisiä suuntaaviivoja tuomiioistuimen pääätöksenteolle on
o osoitettavisssa.”
7 Samaan on kiinnittänyt hu
uomiota Huoliintaliikkeiden lliitto lausunno
ossaan: ”SHLL
L huomauttaa, että HE-luonn
noksesta näyt-htaiset perustellut em. pykäläälle. Vaikka pyykälätekstin san
nallinen muottoilu on sinänssä suhteellisen
n
täisi puuttuvaan yksityiskoh
selkeä, jättää se kuitenkin epäselväksi
e
sen
n, miten käytäännössä on tarrkoitus velvoitttaa esimerkikssi ulkomainen lentoyhtiö taii
messa. SHLL pitää
p
tärkeänä, että Suomen llainsäädäntö ei aseta suoma-välityspalveluun tarjoaja täytttämään lain veelvoitteet Suom
laisia huolinttayrityksiä ulkkomaisia kilpaiilijoitaan heikkompaan kilpaailuasemaan kansainvälisen kilpailun koh
hteena olevillaa
markkinoilla. Pelkästään suuomalaisia huo
olinta- ja logistitiikkayrityksiä koskevat
k
uudeet velvoitteet liisäävät näiden yritysten kus-tannuksia ja hhallinnollista työtä,
t
mikä on omiaan heikeentämään näid
den kilpailuasettelmaa suhteesssa ulkomaisiin
n kilpailijoihin
n
Suomen vientti- ja tuontikulljetusten hoitam
misessa.”
8 Lisäys löytyy
y I ja II vaiheeet erittelevästä epävirallisestaa Liikennepalveelulain koosteeesta.
6
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minen
n saattaa ai nakin tietyilltä osin riipp
pua Suomeea sitovista kansainvä-lisistä velvoitteistta ja myös kansainväliisen yksityissoikeuden lainvalintaa
a
koske
evista säänn
nöistä.
Käytännössä tärkkein kansainvälistä lain
nvalintaa kooskeva sääd
dös on EU-asetus
s 593/2008 sopimusve
elvoitteisiin sovellettavaasta laista (”Rooma
(
Iasetus
s”) silloin kkun sovellettava säännöstö ei peerustu kans
sainvälisiin,,
ennen
n kaikkea kkuljetusoike
eudellisiin yleissopimuk
y
ksiin, kuten
n puolesta-asioinnissa ei pä
ääsääntöise
esti perustu. Rooma I -asetukses
ssa on lain-valinta
asäännökse
et, joskin hyvin tulkinnanvaraisset, kaikkia
a puolesta-asiointisääntelyn kannalta oleellisia
o
tila
anteita varteen, eli niin kuluttajak
ja
a
kuljetu
ussopimukssia varten kuin
k
myös tilanteisiin, jooissa tällais
sta luokitte-lua ei ole mahdolllista tehdä9.
Vertau
uksena tule
ee huomioid
da, että kan
nsainvälisiinn yleissopim
muksiin pe-rustuv
va kuljetuso
oikeudellinen lainsäädä
äntö on yleeensä pakotttavaa oike-utta, jonka tarkoiituksena on
n säätää ka
ansainväliseesti yhtenäiset vastuu-säänn
nökset rahd inkuljettajalle.
3.3

Sopiimuspakko ja EU-oikeu
us palveluje
en tarjoamis
seen
Liikennepalvelula
aissa velvoitetaan palv
veluntarjoajaa rajapintojen avaami-seen, ja tätä ka
autta käytännössä my
yös sopimuussuhteesee
en. Tämän
n
johdos
sta huomau
utetaan, että etenkin siitä
s
riippuenn millaiseks
si tämä vel-voite lopulta käyytännössä muodostuu
u, sen asetttamisen ulkomaiselle
e
palveluntuottajall e saatettais
siin katsoa rajoittavan EU-oikeude
ellista sijoit-tautum
misvapautta
a ja palvelujen tarjoamisen vapauttta.
Esime
erkiksi asia ssa C-518//06 Euroop
pan yhteisöj
öjen komiss
sio vastaan
n
Italian
n tasavalta E
Euroopan unionin
u
tuom
mioistuin (EU
U-tuomioisttuin) katsoi,,
että Italian lainssäädännön mukainen liikennevakkuutussopim
muksen te-kemis
stä koskeva
a sopimuspakko, jota sovelletaann kaikkiin vakuutusyriv
tyksiin
n, myös niih
hin, joiden kotipaikka on toisessaa jäsenvaltiossa mutta
a
jotka harjoittavat toimintaan
nsa ensiksi mainitussa jäsenvaltio
ossa, rajoit-taa EY
Y 43 ja EY 49 artiklass
sa vahvistettua sijoitta utumisvapa
autta ja pal-veluje
en tarjoamissen vapautta. Tällaine
en toimenpiide nimittäin vaikuttaa
a
asiano
omaisten to
oimijoiden markkinoillepääsyyn erityisesti silloin, kun
n
toimen
npiteellä ei pelkästään
n velvoiteta
a vakuutusyyhtiöitä otta
amaan vas-tattava
akseen kaikkkia vahink
koriskejä, joille vakuutuusta haetaa
an, vaan ne
e
velvoitetaan myö
ös noudatta
amaan pidättyvyyttä hinnnoittelussa
aan. Koska
a
sopim
muspakosta aiheutuu ky
yseisille yrittyksille mitttavia mukau
utustarpeita
a
ja kus
stannuksia, se vähentä
ää tuomiois
stuimen muukaan kyseisen jäsen-valtion
n markkinoiille pääsem
misen houku
uttelevuutta ja heikentä
ää yritysten
n
kykyä ryhtyä hetii näille mark
kkinoille päästyään kilppailemaan tehokkaasti
t
i
sinne perinteisessti asettautu
uneiden yrity
ysten kansssa.

Asian yksinkertaistamisekksi tässä selvityyksessä ei puuttuta kansainväälisiin tilanteisiiin, joissa Room
ma I -asetus ei tule sovellet-v tulla kysym
mykseen esim
merkiksi yhdysvvaltalaisen len
ntoyhtiön osaltta. Yhdysvallaat ei ole sopi-tavaksi. Tällaainen tilanne voi
musosapuoli myöskään Roo
oman yleissopimuksessa, jokka koskee lainvvalintaa sopimu
ussuhteissa.
9
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EU-tuomioistuime
en mukaan
n sopimuspa
akolla voitiiin kuitenkin
n taata sillä
ä
tavoite
ellun päämä
äärän, sosiiaalinen suo
ojelun ja liikkennevahin
nkokorvauk-sen maksaminen
m
n, saavuttam
minen eikä sopimuspaakon säätäm
misellä siksii
ylitetty
y sitä, mikä on tarpeen
n päämäärän saavuttam
miseksi.
Liikennepalvelula
ain puolesta-asiointisä
ääntelyn ossalta ei ole
e tiettävästii
ainaka
aan saatavvilla olleen lainvalmisteluaineistonn perusteella arvioitu,,
onko säädetylle sopimuspa
akolle olem
massa EU--oikeuden edellyttämä
e
ä
yleisen edun mu
ukainen pak
kottava syy vai ylittääkkö sopimuspakko sen,,
mikä on tarpeen
n tavoiteltuje
en päämää
ärän saavutttamiseksi. Joka tapa-ukses
ssa tällaista arviota vaikeuttaa sää
äntelyn yleissluontoisuus ja se ole-tus, että vastaavvaa säännöstä ei ole olemassa
o
m
muissa jäse
envaltioissa..
Erityis
sen ongelm allista olisi, jos kansalliset toimijaat voisivat to
oteuttaa ra-japinto
ojen avaam
misen helpo
ommin kuin
n ulkomaiseet toimijat esimerkiksii
hyödy
yntämällä S
Suomessa kansallisen
k
palveluväyllän rooli- ja
a valtuustie-topalv
velua.
Toisaa
alta hyväkssyntää Suo
omen vaatim
muksille tukkea osaltaa
an se, että
ä
EU:ss
sa on sinän
nsä ollut jo pitkään es
sillä tavoitteeita luoda eri
e kuljetus-muodo
ot yhdistävviä yhdistelm
mälippujärje
estelmiä10. EU on ollu
ut aktiivinen
n
multim
modaalimatkkaketjujen luomisessa
a ja rajappintojen ava
aamisessa,,
vaikka
a Liikennep
palvelulain kaltaista la
ainsäädäntööä ei toistaiseksi ole
e
olema
assa.11 Viim
me kädessä EU:n tuomioistuin ratkkaisee sen, katsotaan-ko kan
nsallinen sä
ääntely EU--oikeuden mukaiseksi.
m
3.4

EU-ttuomioistuim
men Uber-tu
uomio
EU-tuomioistuime
en 20.12.2
2017 antam
ma ratkaisu asiassa C-434
C
Aso-nal Elite Tax
xi vastaan Uber
U
System
ms Spain, SL
S osoittaa,,
ciación Profesion

Ks. komisssion tiedonan
nto 16.2.2005 KOM(2005) m
matkustajien oikeuksien
o
vah
hvistamisesta Euroopan Un
nionissa: (48))
”Matkustajienn tulisi voida käyttää
k
helpostti useita liikennnemuotoja yhd
dellä matkalla, mutta liikenteeen perinteinen
n alakohtainen
n
jako muodosstaa esteen liikkennemuotojen
n yhdistämisellle. Matkustajiia ei riittävän usein rohkaistta yhdistämään
n eri liikenne-muotoja ja hee saattavat koh
hdata vaikeukssia esimerkiksi tietojen saann
nissa ja lippujen tilaamisessa,, kun matkaan
n sisältyy useitaa
liikennemuottoja. Ensimmääiset yhdistetyt lipputoimistoot ovat jo kuiteenkin toiminnassa Saksassa ja Sveitsissä; myös
m
Thalysin
n
ja Air Franceen yhdistettyä palvelua käytttävät matkusttajat voivat osstaa lippunsa samalla
s
kertaa.. Kuten valko
oisessa kirjassaa
Eurooppalainnen liikennepo
olitiikka vuoteeen 2010 jo koorostetaan: ”Verkolta toisellee tai liikennem
muodolta toiseelle siirtymisen
n
helpottamisekksi on kannustettava […] yh
hdistettyjen lippunkirjoitusjärrjestelmien käyyttöönottoa.” Ä
Äskettäin julkkaistussa asian-tuntijaraportissa käsitellään
n teknisiä mahd
dollisuuksia m
mennä nykyistä pidemmälle jaa laajentaa suuuresti yhdistetttyjen ja yhden-nettyjen lippuujen myyntimaahdollisuuksia. Komissio kokkoaa yhteen len
ntoyhtiöiden jaa rautatieyrityssten edustajat, jotta ne sitou-tuisivat vapaaaehtoisesti luom
maan yhdenneettyjä lipunmyyyntijärjestelmiää.”
11 Ks. esimerk
kiksi seuraava lainsäädäntö jaa hankkeet:
Euroopan paarlamentin ja neuvoston
n
dirrektiivi 2010/440/EU, annetttu 7 päivänä heinäkuuta 20010, tieliikenteeen älykkäiden
n
liikennejärjesttelmien käyttö
öönoton sekä tiieliikenteen ja muiden liikenn
nemuotojen raajapintojen puiitteista (ITS-diirektiivi).
Komission E
Europe on the Move –hanke 31.5.2017: ““Digitisation can
c also help to
t make transpport and logisstic operationss
more efficiennt by better in
ntegrating the different trannsport modes. To support this,
t
the Com
mmission is tod
day proposingg
specificationss for EU-widee multimodal travel informattion services. It
I will allow paassengers to ccombine transp
port modes so
o
that they can follow the besst route, for in
nstance by usinng a single app on their smartphone.”
/1926, annettuu 31 päivänä toukokuuta
t
20
017, Euroopann parlamentin ja neuvoston
n
Komission ddelegoitu asetuus (EU) 2017/
direktiivin 20010/40/EU tääydentämisestää EU:n laajuistten multimodaaalisten matkaatietopalvelujenn tarjoamisen osalta (Multi-modaaliasetuss)
MaaS4EU: htttp://www.maaas4eu.eu
10

233
että myös
m
puolessta-asioijan kaltaisen välittäjän
v
assema voi tu
ulla tapaus-kohtaiisesti arvio itavaksi hyvin erilaiste
en säännössten perustteella. Tuo-mioisttuin totesi, e
että
”vällityspalvelu, jolla luod
daan yhteyss omaa ajoneuvoaan
n
käyyttävän ei-ammattimais
sen kuljettajjan ja kaup
punginsisäi-siä kuljetuksia haluavan henkilön
h
väl ille, on lähtö
ökohtaises-ti errillinen palv
velu kuljetus
spalvelustaa, joka muodostuu fyy-sise
estä toimesta, jolla hen
nkilöitä tai taavaroita siirrretään ajo-neu
uvolla paika
asta toiseen. On vielä ssyytä lisätä, että kukin
n
näisstä palvelusta, jos niitä arvioidaaan yksinää
än, voidaan
n
liittä
ää palveluid
den tarjoamisen vapauutta koskeviin eri direk-tiive
eihin tai EU
UT-sopimuk
ksen eri määäräyksiin, kuten kan-sall inen tuomio
oistuin totea
aa.”.
Tuomioistuin arvvioi kuitenkin Uberin vä
älitystoiminttaa kokonaisuutena ja
a
luokittteli sen kulje
etuspalvelu
uksi eikä tiettoyhteiskunnnan palvelu
uksi painot-taen kuljettajien ei-ammattimaisuutta ja epäitsennäistä asemaa muun
n
muass
sa seuraaviin perustein
n:
”SE
EUT 56 artiklaa, luettu
una yhdessää SEUT 58
8 artiklan 1
koh
hdan kans
ssa, sekä
ä palveluiista sisäm
markkinoilla
a
12.1
12.2006 an
nnetun Euro
oopan parlaamentin ja neuvoston
n
dire
ektiivin 2006
6/123/EY 2 artiklan 2 kkohdan d alakohtaa
a
ja
a
tekn
nisiä standardeja ja määräyksiä
m
ä ja tietoyh
hteiskunnan
n
palvveluja kosk
kevia määrä
äyksiä koskkevien tieto
ojen toimit-tam
misessa nou
udatettavastta menettellystä 22.6.1
1998 anne-tun Euroopan
n parlame
entin ja neuvoston direktiivin
n
34/EY, sella
aisena kuin se on muuutettuna 20..7.1998 an-98/3
netu
ulla Euroopan parlam
mentin ja nneuvoston direktiivillä
ä
98/4
48/EY, 1 artiklan
a
2 alakohtaa, joohon viitata
aan tietoyh-teisskunnan palveluja, erittyisesti sähhköistä kaup
pankäyntiä,,
sisä
ämarkkinoillla koskevis
sta tietyistää oikeudellis
sista näkö-koh
hdista 8.6.2000 annetu
un Euroopaan parlamen
ntin ja neu-vosston direktiiv
vin 2000/31
1/EY (”direkktiivi sähköisestä kau-nkäynnistä”)) 2 artiklan a alakohd assa, on tu
ulkittava si-pan
ten,, että pääas
siassa kyse
eessä olevaan kaltaisen
n välityspal-velu
un, jonka tarkoituksen
t
na on älyppuhelimen sovelluksen
s
n
avu
ulla luoda ko
orvausta va
astaan yhteeys omia ajo
oneuvojaan
n
käyyttävien ei-ammattimaisten kuljeettajien ja kaupungin-sisä
äisiä kuljetu
uksia haluav
vien henkilööiden välille, on katsot-tava
a olevan erottamattom
e
masti yhteyydessä kuljetuspalve-luun
n ja kuuluva
an täten SEUT 58 artikklan 1 kohda
assa tarkoi-tetu
un kuljetusa
alan palvelu
un määrite lmän piiriin
n. Tällainen
n
palvvelu ei täte
en voi kuulua SEUT 56 artiklan, direktiivin
n
200
06/123 eikä direktiivin 2000/31
2
sovveltamisalan piiriin.”
Tässä
ä selvityksesssä ei ole mahdollisuu
m
tta arvioidaa perusteelliisesti direk-tiivien ja niitä vvastaavan kansallisen lainsäädäännön sove
eltamista ja
a
edelle
een sitä, onkko ammattim
maisten len
nto- ja merikkuljetuspalv
veluiden vä--
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littämiseen liittyvä
ässä puoles
sta-asioinnissa sellaineen erottama
aton yhteyss
kuljetu
uspalveluun
n, että se tulee arvio
oitavaksi kuuljetuspalve
eluna. Tällä
ä
määritttelyllä ei ttodennäköis
sesti ole merkitystä
m
aarvioitaessa
a puolesta-asiointisääntelyn ja lento- ja
a meriliikenteen yhteennsovittamista mutta ky-symyk
ksenasettel u on perus
steltua tiedo
ostaa. Sillä , minkälaiseksi palve-luksi puolesta-assiointi mää
äritellään EU-oikeudelllisesti, ei todennäköit
simmin ole myösskään merk
kitystä arvio
oitaessa kuuljetussopim
muksia kos-kevan
n Rooma I -a
asetuksen 5 artiklan so
oveltamiseddellytyksiä.
4

LENTO
OLIIKENTE
EEN SÄÄNT
TELY

4.1

Kanssainvälinen sääntely
Siviili--ilmailun sä äntely Suom
messa kuulluu enenevvässä määriin EU:n toi-mivalttaan. EU-la
ainsäädäntö
ö annetaan nykyisin ppääosin ase
etustasolla..
Tämä tarkoittaa sitä, että sääntelyä
s
sovelletaan
s
sellaisenaa
an kaikissa
a
EU:n jäsenvaltioi
j
issa lentoliikenteen toimialalla. Y
Yleisesti otta
aen ainoas-taan kansallisten
k
n viranomais
svastuiden ja muiden kansallisten
n järjestely-jen os
salta tarvita an edelleen
n erillistä ka
ansallista tääytäntöönpa
anolainsää-däntöä.
Siviili--ilmailussa EU-säännö
ökset koske
evat tyypillissesti toimijo
oiden talou-dellisia kysymykssiä, ilmailun
n turvaamis
sta, lentoturrvallisuutta, ympäristö-kysym
myksiä, lent oliikenteese
een liittyviä sosiaalisiaa asioita, le
entomatkus-tajien oikeuksia, EU:n ulkosu
uhteita ja le
ennonvarmisstusta.
EU:n ja Amerika
an Yhdysva
altojen välillä on voim
massa ”Ope
en Skies” nimellä tunnettu lentoliikenn
nesopimus (EU-US -leentoliikennes
sopimus)12,
jolla Atlantin
A
ylittä
ävät lentore
eitit on avatttu molempiien lentoyhtiöille. Suo-mi on myös ratiffioinut kyse
eisen sopim
muksen site n kuin asetuksella on
n
13
sääde
etty .
Lisäks
si on tehty e
erilaisia kan
nsainvälisiä
ä sopimuksiia EU:n ja muiden
m
val-tioiden
n välillä (m
mm. Israel). Nämä sop
pimukset eiivät vielä ta
akaa täyttä
ä
kabota
aasia14, ja llentoyhtiöid
den omistus
spohjalle onn saatettu määrätä
m
ra-joitteitta.

4.1.1

ICA
AO ja IATA
Lentoliikenteen yyleistyminen
n on vuosikymmenienn saatossa pakottanutt
valtiott sopimaan valtioiden rajat ylittäv
vässä lento liikenteessä
ä noudatet-tavista
a käytännöiistä. Maailm
manlaajuinen lähestym istapa on ollut
o
vuonna
a

Päätös 20007/339/EY, Euroopan
E
unio
onin virallinenn lehti L 134/12, 5.5.2007. Jatkoneuvotte
J
elut ns. toisen vaiheen sopi-muksesta käyynnistettiin vuo
onna 2008 ja toiseen
t
vaiheenn sopimus alleekirjoitettiin vu
uonna 2010. T
Toista vaihettaa koskeva pöy-täkirja perustuuu ensimmäiseeen sopimukseeen ja kattaa uuudet mahdollissuudet investointeihin ja marrkkinoille päässyyn.
13 Tasavallan presidentin as
setus Euroopan yhteisön ja ssen jäsenvaltio
oiden sekä Am
merikan Yhdysvvaltojen välillä tehdyn lento-muksen lainsääädännön alaan kuuluvien määäräysten voim
maansaattamiseesta annetun llain väliaikaiseesta soveltami-liikennesopim
sesta, 41/20008.
14 Kabotaasi ttarkoittaa valtiion sisäistä kulljetusta toisesssa valtiossa rek
kisteröidyn rah
hdinkuljettajann toimesta ja/taai kuljetusväli-neellä. Kansaainvälinen käyttäntö esimerkikksi ilmakuljetuussopimuksissaa on kieltää kab
botaasi toisen oosapuolen alueeella.
12
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1944 solmittu sivviili-ilmailua koskeva yleissopimus
y
s, Chicagon
n yleissopi-mus, jonka
j
myöttä ICAO (International Civil Aviatioon Organiz
zation, Kan-sainvä
älinen siviili -ilmailujärje
estö) on perrustettu.15 IC
CAO:n päämääränä ja
a
tarkoittuksena on kehittää ka
ansainvälise
en ilmailun periaatteita
a ja tekniik-kaa sekä edistää
ä kansainvä
älisen ilmaliikenteen ssuunnittelua
a ja kehittä-mistä.. Lisäksi ka
ansainvälise
en ilmailun lentoturval lisuuden ke
ehittäminen
n
on ollu
ut keskeise llä sijalla IC
CAO:n toimin
nnassa.
IATA:n (Internatiional Air Trransport As
ssociation, Kansainvällinen lento-kuljetu
usliitto) järj estelmä on
n lähtöisin IATA:n peerustamises
sta vuonna
a
1945.16 IATA:n ttehtävänä on
o edustaa lentoliikennneteollisuutta suhtees-sa po
oliittisiin pä ätöksentekijöihin ja lisätä ymmäärrystä lenttoliikenteen
n
hyödy
yistä kansa lliselle ja globaalille
g
ta
aloudelle. LLisäksi IATA:n toimin-taan kuuluu
k
vuorropuhelu le
entoliikennettä säänteleevien viranomaistaho-jen ka
assa, ja lisäkksi IATA tuo
ottaa laajam
mittaisia pallveluita ja sttandardoin-tia len
ntoyhtiöille painopistea
alueina muu
un muassa lentoturvallisuus, len-toliikenteen tuoto
ot, hankintak
ketjut sekä ympäristön suojelu.
IATA on aktivoitu
unut myös lipputuotteid
den jakelusssa luomalla NDC (New
w
Distrib
bution Capa
ability) -ohje
elman, mikä
ä edistää siiihen liittyne
eiden lento-yhtiöid
den lentolip
ppujen jakelua matkato
oimistoille. NDC-ohjelm
man merki-tystä puolesta-as
p
siointivelvoittteiden kann
nalta on kuvvattu jäljempänä.
4.1.2

Ilmakuljetuksia
a koskevat yleissopimu
y
ukset
Varso
ovan/Montre
ealin kansainvälistä ilm
makuljetustaa koskevien
n sopimus-ten jä
ärjestelmä o
on rakentunut pääpiirtteissään niiin, että vuoden 1929
9
Varso
ovan yleisso
opimusta (U
Unification of
o Certain R
Rules Relating to Inter-nation
nal Carriage
e by Air) on seurannu
ut Haagin pprotolla vuo
odelta 1955
5
sekä sitä edellee
ealin pöytäkkirjat ja Mo
ontrealin ja
a
en moninaiset Montre
Guada
alajaran yle
eissopimuks
set. Vuonna 1999 ICA
AO:n jäsenvaltiot ovatt
solmin
neet yleisso
opimuksen eräiden kan
nsainvälistää ilmakuljetu
usta koske-vien sääntöjen
s
yh
htenäistämisestä (ns. Montrealin
M
ssopimus).
Kyseis
sten yleisso
opimusten tarkoituksen
t
na on mm. yyhtenäistää
ä sääntelyjä
ä
koskie
en matkusta
ajien, matka
atavaroiden tai tavaroidden kansain
nvälisiä kul-jetuks
sia, ja niide
en painopiste on erityiisesti eri tooimijoiden keskinäisen
k
n
vastuu
un määritte
elemisessä, kun ne suo
orittavat ihm
misten ja tavaroiden il-makulljetuksia.

4.2
4.2.1

EU-ssääntely
Sissämarkkinatt
Lentoliikenteen yhtenäism
markkinoita koskevasssa lainsä
äädännössä
ä
säänn
nellään mm
m. liikennelupien myönttämistä, lenntoyhtiöiden
n valvontaa
a

Chicagon yyleissopimukseeen kuuluu nykkyään 191 jäsennvaltiota ja se on YK:n yhteiistyöjärjestö.
IATA:a edeelsi Internation
nal Air Traffic Association, jjoka oli perusttettu Haagissa vuonna 1919, jolloin maailm
man ensimmäi-set säännölliset reittiliikenteeen lennot lenn
nettiin. IATA:aan kuuluu noin
n 240 jäsentä 120
1 eri valtiostta.
15
16
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ja niid
den markkin
noillepääsyä
ä. Keskeinen säädös oon lentoliikennettä kos-keva asetus
a
(EY
Y) N:o 1008//2008. Sääntelyllä pyriitään osalta
aan varmis-tamaa
an lentoliike
ennemarkkinoiden yleinen kilpailuukyky, laadukkaat pal-velut sekä
s
kilpailu
un ja hinnoiittelun avoim
muus.
Lentotturvallisuud
den sääntelystä vastaa
a lisäksi eri tyisesti Eurroopan len-toturva
allisuusvira sto EASA (European
(
Aviation Saafety Agenc
cy), joka on
n
perusttettu vuonn
na 200217, ja
j jonka keskeisenä taavoitteena on
o yhtenäi-sen ja
a korkean siiviili-ilmailun
n turvallisuu
ustason luom
minen ja yllläpitäminen
n
EU:ss
sa. Euroopa
an lentoturv
vallisuusvira
asto on myöös osaltaan
n sitoutunutt
edistä
ämään EU::n ilmailupo
olitiikkaa ja
a parantam
maan siviili--ilmailualan
n
yleistä
ä suorituskyykyä, sekä helpottama
aan tavaroi den, henkilöiden, pal-veluje
en ja pääom
man vapaata
a liikkuvuutta ilmailun ssisämarkkinoilla.
EU:n lentoliikente
een harjoitta
ajilla on oik
keus harjoitttaa lentoliikennettä yh-teisön
n alueella, e
eivätkä jäse
envaltiot vo
oi asettaa llupaa tai hyväksyntää
ä
lentoliikenteen h
harjoittamise
en ehdoksi. Lentoliikeenteen harrjoittamisen
n
vapau
utta ei myösskään voida
a rajoittaa jä
äsenvaltioidden kahdenvälisillä so-pimuk
ksilla. Rajo ituksia voidaan määrätä jäsenvvaltion ja kolmannen
n
maan kahdenväl isen sopimu
uksen nojallla edellyttääen, ettei toimenpiteillä
ä
rajoite
iä ja etteivä
eta kilpailua
a, että rajoitu
ukset ovat syrjimättöm
s
ät ne ole ra-joittav
vampia kuin
n on tarpeen
n. Lentoliike
enteen (maahdollisesti paikallises-tikin) asetetut
a
turrvallisuuskriteerit on ku
uitenkin kaikkissa tilante
eissa täytet-tävä.
EU:n toiminnasta
a tehdyn sopimuksen188 56-62 artikkloissa mää
ärätään pal-veluje
en vapaasta
a liikkuvuud
desta EU:ss
sa. Kyseisteen määräys
sten mukai-sesti kielletään rrajoitukset, jotka kosk
kevat muuhhun jäsenva
altioon kuin
n
palvelujen vastaa
anottajan va
altioon sijoittautuneen jäsenvaltio
on kansalai-sen va
apautta tarjo
ota palvelujja unionissa
a.
Liikennepalvelula
aissa tarkoitetut välitys
s- ja yhdisttämispalvelut ovat ky-seisiss
sä artikloisssa tarkoitetttuja palvelu
uita, ja lisäkksi ne voivat osaltaan
n
olla arrtiklassa 58
8 tarkoitettujja liikenteen alan palvveluja19. Ei ole
o poissul-jettua,, että vaa
atimus lippu
u- ja maksujärjestelm
män myynttirajapinnan
n
avaam
misesta ja ssopimuspak
kosta katsottaan olevann EU-säänte
elyn tarkoit-taman
n palveluide
en vapaan liiikkuvuuden
n tosiasiallinnen este.
4.2.2

Puo
olesta-asiointivelvoittee
et ja EU-US
S lentoliiken
nnesopimus
Kyseis
sen EU-US
S -lentoliike
ennesopimuksen 17 a rtiklassa on
n seuraava
a
sopim
musmääräyss tietokonep
pohjaisista paikanvarau
p
usjärjestelm
mistä:
1.
1
Toisen
n sopimuspuolen aluee
ella toimivil la tietokone
epohjaisten
n
paikanvarau
p
usjärjestelm
mien toimitta
ajilla on oikeeus tuoda, ylläpitää ja
a

Euroopan lentoturvallisuuusvirasto on perustettu
p
asettuksella (EY) N:o
N 1592/2002
2, joka on sitteemmin kumotttu, ja nykyisel-lään sen toim
minta perustuu pääosin selvityystyön kestäesssä voimaan tullleeseen asetuk
kseen (EU) 20118/1139.
18 Virallinen llehti nro C 326
6 , 26/10/20122 s. 0001 -– 03390.
19 Ks. kohta 3
3.4 ja EU-tuom
mioistuimen Uber-tuomio.
U
17
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vapaasti
v
ta
arjota tieto
okonepohja
aisia paikaanvarausjärjjestelmiään
n
matkatoimis
m
stoille tai matkailualan
m
n yrityksille , joiden pä
ääasiallinen
n
toiminta
t
on matkailuun
n liittyvien tuotteiden
t
jaakelu toisen sopimus-puolen
p
alue
eella, jos ky
yseessä ole
eva tietokonnepohjainen
n paikanva-rausjärjeste
r
elmä on tois
sen sopimuspuolen kaaikkien asiaan liittyvien
n
määräysten
m
n mukainen..
2.
2
Kumpikkaan sopim
muspuoli ei saa alueelllaan asetta
aa tai sallia
a
asetettavan
a
n rajoittavam
mpia vaatim
muksia toiseen sopimus
spuolen tie-tokonepohja
t
aisten paik
kanvarausjä
ärjestelmienn toimittajille järjestel-mien
m
näytö
ön (mukaan
n luettuina muokkaus-- ja näyttöp
parametrit),,
toiminnan,
t
m
myynnin ta
ai omistukse
en suhteen kuin se on
n asettanutt
omille
o
tietokkonepohjais
sten paikanv
varausjärjesstelmiensä toimittajille..
3.
3 Sopimu spuolen tiettokonepohjaisten paikaanvarausjärrjestelmien,,
jotka nouda
attavat toise
en sopimusp
puolen asiaaankuuluvia
a lakisäätei-siä
s vaatimu
uksia, omis
stajilla tai käyttäjillä
k
oon oltava samanlaiset
s
t
mahdollisuu
m
udet omista
aa toisen so
opimuspuollen alueella
a tietokone-pohjaisia
p
pa
aikanvaraus
sjärjestelmiä kuin kyseeisen toisen sopimus-puolen
p
omisstajilla tai kä
äyttäjillä on.
Kyseis
sellä 17 art
rtiklan sään
ntelyllä pyrittään varmisstamaan, että transat-lanttin
nen lentoliikkenteen vap
paus toteutu
uu myös vaarausjärjeste
elmien yllä-pitäjie
en, kuten GD
DS-toimijoid
den suhteen. Ei ole täyysin poissuljettua, että
ä
jokin toimija
t
voissi katsoa pu
uolesta-asio
ointiin liittyvvien rajapinttojen avaa-misve
elvoitteiden kaventavan
n 17 artiklan
n mukaista oikeutta tuoda, ylläpi-tää ja
a vapaasti tarjota tiettokonepohja
aisia paikaanvarausjärjjestelmiään
n
matka
atoimistoille tai matkailu
ualan yrityksille.
4.2.3

Puo
olesta-asiointivelvoittee
et ja EU:n ssisäinen toim
mialasäänte
ely
EU:n lentoliiken neasetus (EY) N:o 1008/2008 ei sisällä
ä puolesta-asiointivelvoitteen
n toteuttam
miseen suora
aan vaikuttaavaa säänttelyä, kuten
n
ei my
yöskään le
entomatkusttajan oikeuksia koskeeva asetus
s (EY) N:o
o
261/2004. Kyseissillä asetuk
ksilla voinee
e kuitenkin olla merkittystä muun
n
muass
sa puolesta
a-asiointirajjapintojen kautta toteeutettavan viestiliiken-teen toteutuksen suhteen se
en varmista
amiseksi, etttä matkusta
aja voi saa-da rajjapintojen kkautta kaike
en matkusttustapahtum
maa varten tarvittavan
n
tiedon
n, sikäli kuin
n uudet palv
velut muoto
outuisivat seellaisiksi, etttä kyseistä
ä
tietoa välitettäisii n puolesta--asioijan ka
autta, eikä ssuoraan len
ntoyhtiön ja
a
lentom
matkustajan
n välillä.
Vastaavasti vam
mmaisten ja liikuntarajo
oitteisten heenkilöiden oikeuksista
a
lentoliikenteessä annettu as
setus (EY) N:o 1107/22006 on ote
ettava huo-mioon
n erityisesti rajapinnan
n tiedonvälityksen näkkökulmasta
a. Kyseisen
n
asetuk
ksen 6 arttiklan mukaisesti lenttoliikenteenn harjoittajie
en, näiden
n
edusta
ajien tai ma
atkanjärjesttäjien on to
oteutettava kaikki tarpeelliset toi-menpiteet, jotta vvoidaan otta
aa vastaan ilmoituksia vammaiste
en tai liikun-eissä, jotka
a
tarajoitteisten he nkilöiden avuntarpeesta kaikissa myyntipiste
sijaitsevat perusttamissopimuksen sove
eltamisalaann kuuluvilla
a jäsenvalti--
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oiden alueilla, pu
uhelin- ja In
nternet-myyn
nti mukaan luettuina. Koska
K
puo-lesta-a
asioija toim
mii matkustajjan toimeks
siannosta jaa puolesta eikä
e
edusta
a
lentoy
yhtiötä, kyse
eiset velvoitteet eivät koske
k
puoleesta-asioija
aa. Tämä eii
kuiten
nkaan tarko
oita, etteikö muun muassa tällaissten tietojen välittämi-sestä matkustaja
alta lentoyhttiölle voitais
si sopia. Lä htökohta on
n kuitenkin,,
että le
entoyhtiö ko
ommunikoi suoraan
s
ma
atkustajan kkanssa.
EU:n asetus tie
etokonepoh
hjaisia paik
kanvarausjäärjestelmiä koskevista
a
käytän
nnesäännöiistä (EY) N:o
N 80/2009
9 sisältää osin saman tyyppisiä
ä
säänte
elyjä kuin E
EU-US -len
ntoliikennesopimus, ja sen mukaiisesti myöss
yhteis
söstä ja kol mansista maista
m
olevia lentoliikeenteen harjo
oittajia olisii
muun muassa ko
ohdeltava yhdenvertais
sesti tietokoonepohjaisia
a paikanva-rausjä
ärjestelmiä kkoskevien palvelujen
p
suhteen.
s
Täällä pyritään tehokkaan
n
kilpailun ylläpitäm
miseen. Käy
yttäjille tulee
e myös esitttää puolueeton näyttö
ö
tällaisiin varausjä
ärjestelmiin, ja niissä tulisi olla ssaman taso
oiset tiedott
osallis
stuvista liikkenteenharjoittajista. Asetuksen
A
vaikutusta
a puolesta-asiointiin ei ole voitu tässä
ä selvitykse
essä yksityyiskohtaises
sti arvioida,,
mutta mitä toden
nnäköisimmin se ei muodosta tässsä suhteess
sa relevant-tia sääntelyä. Assetuksen olemassaolo on kuitenkkin syytä tie
edostaa yh-distäm
mispalveluid
den ja puole
esta-asiointtirajapintojeen käytännö
ön toteutuk-sessa
a.
EU:n ns. musta lista -asetus (EY) N:o 2111/20055 edellyttää, että lento-matku
ustajalle on
n annettava
a tieto lenn
non suorittaavasta lenttoliikenteen
n
harjoitttajasta. Jo
o varauksen
n tekemise
en yhteydesssä lentoku
uljetuksesta
a
vastaa
avan sopim
muspuolen on ilmoitetttava matkuustajalle, mikä lentolii-kentee
en harjoitta
aja suorittaa
a lennon tai mitkä lenttoliikenteen harjoittajatt
suoritttavat lenno
ot, riippumattta siitä, miten varaus tehdään. Koska
K
puo-lesta-a
asioija toim
mii matkustajjan toimeks
siannosta jaa puolesta eikä
e
edusta
a
lentoy
yhtiötä, lenttoyhtiö ei voi
v antaa ja käytännöössä annak
kaan tietoa
a
puoles
sta-asioijalle
e vaan mattkustajalle pakottavan
p
sääntelyn mukaisesti..
Tämä ei kuitenka
aan tarkoita, etteikö mu
uun muassaa tällaisten tietojen an-tamise
esta myös puolesta-as
sioijalle voittaisi sopia ppuolesta-as
sioinnin tar-koittam
massa kolm
mikantasuhteessa.
4.3

Kanssallinen sää
äntely
Vaikka
a EU sään
ntelee lento
otoimintaa yhä
y
laajem
mmin Suomessakin, eii
kansa
allisesta lain
nsäädännös
stä ole kuitenkaan kokkonaan luovuttu. Kan-salline
en lainsääd
däntö rajoittuu kuitenkin
n sellaistenn alojen ja kysymysten
k
n
ei ole tässä
säänte
elyyn, jolla e
ä selvitykses
ssä olennai sta merkitystä.20

4.4

Puollesta-asiointi
Lentoliikenteen h
harjoittamis
seen kuuluu
u tyypillisessti erilaiset valtuutus-,,
edustu
us- ja asiam
miessuhteett eli asioimiinen toisen puolesta, mikä
m
johtuu
u
ennen
n kaikkea to
oimialan kan
nsainvälises
stä toimintaaympäristöstä. Matkus-tajaliik
kenteessä vvälikätenä on
o ollut tyy
ypillisesti m
matkatoimisto. Tällaista
a

20

Esimerkikssi sotilasilmailuu, valtion ilmailu (tulli, poliisii, Rajavartiolaiitos) ja monimuotoinen harraasteilmailu.
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”puole
esta-asiointiia” ei ole kuitenkaan
k
säädelty vaaan se on perustunutt
sopim
muksiin ja ka
ansalliseen lainsäädän
ntöön, joka on kulloinkin tullut so-pimuk
kseen sovelllettavaksi. Lentoliikentteen säänteelyssä ei ole
e pääsään-töises
sti huomioitu
u multimoda
aalisia matk
kaketjuja.
Vaikka
a yleensä kkysymys on ollut lentoy
yhtiön puoleesta toimimiisesta, yhtä
ä
matkustaja on voinut valtuuttaa
lailla asiakas
a
ja m
v
ttoisen toimiimaan puo-lestan
nsa missä vvaiheessa kuljetussopim
k
muksen sollmimista ja täyttämistä
ä
hyvän
nsä. Tätä til annetta kuv
vaa myös EU-tuomiois
E
stuimen 12..4.2018 an-tama Montrealin yleissopim
muksen reklamaatiosääännöksiä ko
oskeva rat-nair Oyj vas
staan Keskkinäinen Vak
kuutusyhtiö
ö
kaisu asiassa C--258/16 Finn
Fennia, jossa tuo
omioistuin to
otesi mm. seuraavaa:
42 Vaikka velvollisuus esittää muisstutus on yksinomaan
y
n
mattkustajalla, Montrealin yleissopim
muksen 31 artiklan
a
sa-nam
muodosta ei
e ilmene, ettei
e
matkuustajalla olis
si vapautta
a
käyyttää muiden henkilöiden apua essittäessään muistutuk-sen
nsa.
43 Päinvastain
nen tulkinta
a olisi vastooin kyseisen
n yleissopi-mukksen johdanto-osan kolmannestaa kappalees
sta ilmene-vää
ä kuluttajien
n etujen suo
ojelua ilmakkuljetuksissa
a koskevaa
a
tavo
oitetta, joka
a on edellä
ä 21 kohdaassa mainittun unionin
n
tuom
mioistuimen
n oikeuskäy
ytännön muukaan otetta
ava huomi-oon
n.
44 Matkustaja
an mahdollisuus käyt
yttää muita henkilöitä
ä
apu
una mahdollistaa häne
elle – pääaasiassa tap
pahtuneella
a
tava
alla – myös
s rahdinkulje
ettajan edusstajan tarjoaman avun
n
käyyttämisen su
uullisen ilm
moituksensaa saattamise
eksi kirjalli-see
en muotoon ja kirjaamis
seksi rahdinnkuljettajan tätä tarkoi-tustta varten kä
äyttöön ottamaan tietojäärjestelmää
än.
Viiväs
styskorvaus ten hakemiseen lentoyhtiöiltä on olemassa jopa erityi-tuimen 7.3..2018 anta-siä pa
alveluntuotta
ajia, mikä oli
o tilanne EU-tuomioist
E
massa
a ratkaisusssa C-274/16
6 Flightrightt. Tapaukseessa matkustajat olivatt
siirtän
neet Flightriight GmbH -nimiselle yhtiölle oikeeutensa ha
akea korva-2
usta le
ennon viivä stymisestä21
.
Edellä
ä esitetysti llentokuljetu
ussääntelyn piirissä ei oole tunniste
ettu puoles-ta-asio
oinnin kann
nalta ainakaan välittöm
mästi releva
vanttia sään
ntelyä. Ole-tuksen
na on, että lentomatkustaja on kaikissa tilanteeissa ja läp
pi varaus- ja
a
matku
ustusprosesssin nimetty
y ja tunniste
ettu ICAO:n ja Euroopa
an lentotur-vallisu
uusviraston (EASA) määräysten mukaisesti.. Erityisesti tulee huo-mata, että kaikki mahdollise
et velvoittee
et eivät kohhdistu suora
aan varaus-tapahttumaan, va
aan ne voivat vaikuttaa
a välillisestii myös vara
austapahtu--

Flightright GmbH on viivästyskorvau
vi
usten hakemiseeen erikoistunut yhtiö, jonka palkkio on 225 % matkusttajan saamastaa
korvauksesta (ks. www.fligh
htright.com).

21
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s
na käynnisty
yvään vars
sinaiseen m
matkustuspa
alvelun tuo-man seurauksen
tantoo
on.
5
5.1

MERIL
LIIKENTEE
EN SÄÄNTE
ELY
Kanssainvälinen sääntely
Meren
nkulku on kansainvälinen liikenn
nemuoto, jooten sen sääntely
s
on
n
tyypillisesti kansa
ainvälistä. Sääntelyn
S
kohteena
k
onn ennen kaikkea meri-liikenteen turvalliisuus ja ym
mpäristöystä
ävällisyys, m
mutta myös
s merikulje-tuksett ja oikeus m
merenkulun
n harjoittamiseen. Mereenkulun harrjoittaminen
n
on läh
htökohtaisessti vapaata eli toimilupiia ei tarvita..
Kansa
ainvälisen ssääntelyn pohjana ovat YK:n Kannsainvälisen
n merenkul-kujärje
estön IMO: n yleissopimukset, joista keskeissiä ovat vuoden 1982
2
merioikeusyleisso
opimus (Th
he United Nations Connvention on the Law off
the Se
ea), meriturrvallisuutta sääntelevä
ä SOLAS (I nternationa
al Conventi-on for the Safetty of Life at Sea) se
ekä ympäri stönsuojelu
ua koskeva
a
MARP
POL (Intern ational Con
nvention for the Prevenntion of Pollution From
m
Ships).
Tavarrankuljetuste
en osalta mainitaan
m
IM
MO:ssa vallmisteltu vu
uoden 1978
8
YK:n yleissopimu
y
us tavaran merikuljetuk
m
ksesta (Ham
mpurin sään
nnöt), johon
n
Suomi ei ole viellä liittynyt mutta
m
jonka säännöstenn systematiikka ja ter-minolo
ogia on om
maksuttu me
erilain 13 lu
ukuun yhte istyössä muiden Poh-joisma
aiden kansssa. Sen sija
aan Suomes
ssa on voim
massa kansainvälisenä
ä
kappa
aletavaran m
merikuljetus
sta sääntele
evänä yleisssopimukse
ena eräiden
n
yhteis
sten konosssementtimää
äräysten va
ahvistamiseesta vuonna
a 1924 teh-dyn ka
ansainvälis en yleissop
pimuksen muuttamises
m
sta vuonna 1968 tehtyy
pöytäk
kirja (SopS 9/85) (Haa
ag-Visbyn säännöt), seekä sitä kos
skeva vuon-na 1979 tehtyä p öytäkirja (S
SopS 10/85)).
Matku
ustajien ja m
matkatavara
an kuljetuks
sesta koskeevasta vasttuusta sää-detään merilain 1
15 luvussa, joka perus
stui pitkälti vvuoden 197
74 Ateenan
n
yleissopimukseen
n sekä rah
hdinkuljetta
ajan vastuuunrajoitusta koskevien
n
määrie
en osalta vu
uonna 1990
0 hyväksytty
yyn pöytäkiirjaan, vaikk
ka Suomi eii
ollut yleissopimu
y
uksen osapuoli. Vuode
en 1974 Atteenan yleis
ssopimusta
a
muute
ettiin IMO:sssa neuvote
ellulla pöytä
äkirjalla vuoonna 2002.. Yleissopi-mus koskee
k
rahd
dinkuljettaja
an vahingonkorvausvaastuuta kan
nsainvälisis-sä kuljetuksissa, joissa lähtö- ja saapu
umispaikka ovat kuljetu
ussopimuk-sen mukaan
m
kah dessa eri valtiossa
v
taikka samasssa valtiossa
a, jos kulje-tussop
pimuksen m
mukaan poiketaan tois
sen valtion satamaan. Yleissopi-mukse
essa tarkoi tetaan kulje
etussopimuksella rahddinkuljettaja
an tekemää
ä
tai hä
änen puolesstaan tehty
yä sopimus
sta, joka kooskee matk
kustajan taii
matku
ustajan ja h
hänen matk
katavaransa
a kuljettamissta meritse. Yleissopi-mukse
en vastuusä
äännökset koskevat
k
my
yös alirahdiinkuljettajaa
a.
Matku
ustajien kuljjetussopimuksia koskevia lainvaalintasääntö
öjä seloste-taan jä
äljempänä ttässä selvityksessä.

31
5.2

EU-ssääntely
Suurin
n osa EU-ta
ason meriliikenteen sä
ääntelystä l iittyy eri tav
voin merilii-kentee
en turvallissuuteen. Ta
arve säänttelyyn on ssyntynyt merionnettom
muuks
sista. EU:n
n satamiin liikennöiv
viä matkusstaja-aluksia
a koskevatt
muun muassa h enkilöiden rekisteröinttivelvoitteet direktiivien
n 98/41/EY,,
2017/2
2109/EU ja 2010/65/EU mukaises
sti.
EU:n keskeinen tavoite on taata ihmis
sten, tavarooiden ja palvelujen va-paa liikkuvuus E U-alueella. EU:n meriliikenteen ssisämarkkino
oilla ei ero-teta to
oisistaan ka
ansallista ja
a kansainvä
älistä liikennnettä. Meriliikennepal-veluje
en osalta va paus on totteutettu seu
uraavilla aseetuksilla (ET
TY):
-

N:o 4055/86 palvelujen tarjoamisen vapaudenn periaatteen sovelta-nvaltioiden väliseen meriliikentee
miisesta jäsen
m
eseen sekä jäsenvalti-oid
den ja kolm
mansien maiden välisee
en meriliikennteeseen.

-

N:o 3577/92 palvelujen tarjoamisen vapaudenn periaatteen sovelta-miisesta merilliikenteesee
en jäsenvalttioissa.

-

N:o 1356/96 jjäsenvaltioiiden välisee
en sisävesivväylien tava
ara- ja mat-ku
ustajaliikente
eeseen sov
vellettavista
a yhteisistä säännöistä
ä palvelujen
n
tarrjoamisen vvapauden to
oteuttamiseksi tällaisesssa liikentee
essä.

Meriliikenteen va
apaan palve
elujen tarjoamisen osaalta ei ole perusteltua
a
poissu
ulkea sitä m
mahdollisuu
utta, että pu
uolesta-asioointivelvoitte
eet rajoitta-vat tättä oikeutta, mikäli puolesta-asioinnin tosiasiaallisesti kats
sottaisiin ra-joittav
van markki noillepääsy
yä ilman hyväksyttävä
h
ää syytä (ks. edellä
ä
4.2.1).
Asetuksella (EU)) N:o 1177/2010 matku
ustajien oike
keuksista meri- ja sisä-kenteessä säädetään merimatku
ustajien vähhimmäissuo
ojasta seu-vesiliik
raavis
ssa kysymykksissä:
a) ma
atkustajien syrjimätön kohtelu liiikenteenhaarjoittajien tarjoamissa
t
a
kuljetu
usehdoissa ;
b) va
ammaisten ja liikuntarajoitteisten
n henkilöideen syrjimä
ättömyys ja
a
avusta
aminen;
c) mattkustajien o
oikeudet perruuntumis- tai viivästym
mistapauksiissa;
d) tied
dot, jotka ma
atkustajille on vähintää
än annettavva;
e) valiitusten käsi ttely;
f) yleis
set täytäntö
öönpanoa ko
oskevat sää
ännöt.
Asetus ei estä m
matkustajia hakemasta
a kansalliseen lainsäädännön mu-kaista
a korvausta liikennepallvelujen perruuntumisessta tai viivä
ästymisestä
ä
aiheuttuneesta va
ahingosta kansalliselta
k
a tuomioistuuimelta, my
yös matka--
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pakete
eista, pake
ettilomista ja
a pakettikie
ertomatkoistta annetun neuvoston
n
direktiiivin 90/314
4/ETY nojalla. Asetus ei
e myöskäään saa vaiku
uttaa kysei-sessä
ä direktiivisssä säädetty
yihin matku
ustajien oikkeuksiin. Matkustajien
M
n
oikeuk
ksista anne
ettua asetus
sta ei pitäis
si soveltaa tapauksiin, joissa val-misma
atka peruuttetaan muis
sta syistä ku
uin matkusttajaliikennep
palvelun taii
risteily
yn peruuntu
umisen takia
a.
Koska
a puolesta-a
asioija toim
mii matkusta
ajan toimekksiannosta ja
j puolesta
a
eikä edusta
e
laiva
ayhtiötä, ky
yseiset laiva
ayhtiölle aseetetut velvo
oitteet eivätt
koske
e puolesta-a
asioijaa. Täm
mä ei kuitenkaan tarkooita, etteikö
ö muun mu-assa tällaisten
t
tie
etojen välitttämisestä myös
m
puolessta-asioijan kautta voi-taisi sopia
s
puolessta-asioinnin tarkoittam
massa kolm
mikantasuhte
eessa. Läh-tökohtta on kuite nkin, että laivayhtiö kommunikoi suoraan matkustajan
m
n
kanss
sa.
een harjoittajan vasttuusta onnnettomuusta
Matku
ustajaliikente
apauksessa
a
sääde
etään ns. A
Ateena-asetu
uksessa (EY) N:o 3922/2009. Ase
etuksella si-sällyte
ettiin EU-la insäädäntöön vuoden 2002 Ateeenan yleiss
sopimuksen
n
aineellliset määrä
äykset matk
kustajien ja heidän maatkatavaroid
densa meri-kuljetu
uksia koske
evista määrräyksistä ja IMO:n Ateeenan yleiss
sopimuksen
n
täytän
ntöönpanoa koskevat ohjeet.
o
Ase
etukseen sissältyy myös
s yleissopi-musta
a täydentävä
ää sääntely
yä. Asetukse
ella laajennnettiin yleiss
sopimuksen
n
määrä
äysten sove
eltaminen kansainvälis
k
sten kuljetussten lisäksii jäsenvalti-oiden sisäisiin m
merikuljetuks
siin tietyn kokoluokan
k
aluksilla, koska
k
EU:n
n
meriliikenteen sissämarkkino
oilla ei erotella kansalllista ja kan
nsainvälistä
ä
liikenn
nettä.
5.3

Kanssallinen sää
äntely
ainvälisten sopimuste
en ja EU-s
sääntelyn oohella meriliikennettä
ä
Kansa
säänn
nellään kanssallisesti. Puhtaasti
P
ka
ansallinen säääntely rajo
oittuu lähin-nä ko
otimaanliiken
nteen teknisiin turvalliisuusmäärääyksiin. Liik
kennepalve-lulain II osan 9 lu
uvussa on säännelty
s
oikeudesta m
merenkulkuu
un Suomen
n
vesialueella.
Suomessa rahdin
nkuljettajan vastuusta matkustaja n henkilö- ja viivästys-vahing
goista
se
ekä
matk
katavaravah
hingoista
säädetään merilain
n
(674/1
1994) 15 luvvussa. Merilain 15 luku
u on aikoinaaan valmistteltu yhteis-työssä
ä muiden P
Pohjoismaid
den kanssa
a ja luvun ssäännöksett ovat Poh-joisma
aissa yhtenä
äiset.
Ateenan yleissop
pimus ja siih
hen liittyvät merilain ja valmismatk
kalain muu-toksett tulivat voi maan 5.9.2
2017 samanaikaisesti kun Ateenan yleisso-pimus
s tuli voimaa
an Suomen osalta.
Suurim
mpana eron
na Ateena-a
asetuksen ja pohjoismaaisten merilakien välil-lä on se, että Ate
eena-asetu
us ei säänte
ele matkusttajan viivästtymisvahin-koja vaan
v
ainoa
astaan viivä
ästyksestä maksettavissta vakioko
orvauksista..
Siksi viivästysvah
v
hingoista sä
äädetään edelleen
e
meerilain 15 lu
uvussa siltä
ä
osin kuin
k
se on tarpeen me
erimatkusta
ajien oikeukksista annettun asetuk--
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sen lis
säksi. Atee
ena-asetuks
sen ja merim
matkustajienn oikeuksis
sta annetun
n
asetuk
ksen kansssa ristiriitaise
et merilain säännökset
s
t on kumottu
u.
Merila
aissa huomiioidaan myö
ös Rooma I -asetus, joonka perusteella mää-räytyy
y kuljetusso pimukseen sovellettava laki.
5.4

Puollesta-asiointi
Edellä
ä esitetysti meriliikente
een sääntelyn piirissä ei ole tunnistettu puo-lesta-a
asioinnin ka
annalta aina
akaan välittömästi releevanttia sääntelyä. Me-riliiken
nteen säänttelyssä ei ole myöskää
än pääsäänttöisesti huo
omioitu mul-timoda
aalisia matkkaketjuja.
Meriliikenteen ha
arjoittamisee
en kuuluvatt vanhastaaan tyypillise
esti erilaisett
valtuu
utus-, edusttus- ja asiamiessuhtee
et eli asioim
minen toisen puolesta..
Tämä johtuu ykssinomaan jo
o siitä, että kansainväliisessä toim
mintakentäs-sä on tarvittu ja ta
arvitaan erilaisia välikä
äsiä - edusttajia, agenttteja, mekla-reita ym.
y - yhdisttämään eri valtioissa
v
to
oimivat palvvelutarjoajatt, asiakkaatt
ja vira
anomaiset. Matkustaja
aliikenteess
sä tällaisenna välikäten
nä on ollutt
tyypillisesti matkkatoimisto. Tällaista ”p
puolesta-assiointia” ei ole kuiten-kaan säädelty va
aan toiminta
a on perusttunut sopim
muksiin ja kansalliseen
n
lainsä
äädäntöön, joka on ku
ulloinkin tullut sopimukkseen sove
ellettavaksi..
Vaikka
a yleensä kkysymys on ollut laivay
yhtiön puoleesta toimimiisesta, yhtä
ä
matkustaja on voinut valtuuttaa
lailla asiakas
a
ja m
v
ttoisen toimiimaan puo-eessa miss
lestan
nsa periaatte
sä vaiheess
sa kuljetussoopimuksen solmimista
a
ja täytttämistä hyvvänsä.

6

YHTEENSOVITT
TAMINEN
Lento-- ja meriliikkenteen sää
äntelyn osa
alta on johtoopäätöksen
nä, että toi-mialas
spesifisessä
ä sääntelys
ssä ei ole tu
unnistettu ppuolesta-asioinnin kan-nalta välittömästti relevanttia sääntelyä
ä vaan, etttä yhteenso
ovittamisen
n
haaste
eet palautu vat ennen kaikkea puo
olesta-asioi ntia koskev
van säänte-lyn mu
uun muassa
a seuraavanlaisiin peru
ushaasteisiiin:

6.1

-

uu
udenlainen ssääntely (P
PSD2-maksu
upalveluaseetuksen mallinnus),

-

sä
äännösten tu
ulkintavaike
eus ja yleisluonteisuus ,

-

so
opimuspakkko ilman täsmällistä ohjjaavaa lainssäädäntöä,

-

ne
euvottelu- ja
a yhteistyöv
velvoite ja so
opimuksen sisältövaatimukset,

-

ka
ansainväline
en soveltam
minen.

Puollesta-asioinnin kolmika
antasuhde
Hallitu
uksen esityyksen muka
aan puoles
sta-asioinnisssa on oik
keudellisestii
kysym
mys lähinnä valtuutukse
esta mutta säännös eii niinkään puutu
p
tähän
n
oikeud
delliseen kkehikkoon, vaan säättää tavastaa toteuttaa
a puolesta--
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ailmassa. Vastaavasti
V
kuin valtuutuksessa
a
asiointia sähköissessä maa
myös puolesta-assiointiin liitty
yy kolme errilaista henkkilösuhdetta
a:
1. Pä
äämiehen ja
a vastapuollen välinen suhde. Oikkeustoimi te
ehdään hei-dä
än välillään.. Valtuutus on myös he
eidän väliseensä oikeus
stoimi, vaik-ka
a se on p
pohjimmiltaan yksipuo
olinen tahddonilmaisu. Puolesta-as
sioinnissa p
päämies on matkustaja
a ja vastapuuoli lento-/la
aivayhtiö ja
a
he
eidän välillä
ään on, kä
äytännössä useimmiteen kanta-as
siakkuuteen
n
pe
erustuva, s ähköinen asiakastilisu
a
uhde, jonkaa pohjalta matkalippu
u
ha
ankitaan.
2. Pä
äämiehen ja
a valtuutetu
un välinen suhde.
s
Siitä voidaan kä
äyttää nimi-tys
stä perusssuhde. Puo
olesta-asioin
nnissa kysyymys on vastaavastii
ma
atkustajan jja puolesta--asioijan välisestä sähkköisestä tilis
suhteesta.
3. Va
altuutetun ja
a vastapuolen suhde, jonka puitteeissa sopim
mus käytän-nö
össä solmita
aan. Puoles
sta-asioinnis
ssa kysymyys on puoles
sta-asioijan
n
ja lento-/laiva
ayhtiön välis
sestä sopim
mussuhteessta (rajapinttasopimus),,
jok
ka on varsin
nainen sään
ntelyn kohde 2 a §:ssää.
Seura
aavassa arvvioidaan näiitä eri suhte
eita lento- jaa meriliikenteen osalta
a
huomioiden myöss kansainvä
äliset ulottu
uvuudet mu un muassa
a sovelletta-van la
ain ja kohda
assa 5.4 tuo
omioistuimen toimivallaan osalta.
6.2

Matkkustaja – lento-/laivayh
htiö
Puolesta-asiointi tarkoittaa toimimista
t
matkustajan
m
n puolesta tilanteessa,
t
,
jossa matkustaja
an ja lento-//laivayhtiön välillä on jjo olemass
sa jonkinlai-nen sähköinen
s
a
asiakastilisu
uhde tai muu sopimukkseen peru
ustuva säh-köinen
n asiointikkanava. Käytännössä
K
ä tällöin kysymys on kanta-asiaka
asohjelmastta, jollainen
n on lähes kaikilla
k
lentoo-/laivayhtiö
öllä. Kanta-asiaka
asohjelmalla
a tarkoiteta
aan lento-/la
aivayhtiön jaa kuluttajam
matkustajan
n
välillä solmittavaa
a sopimusta, jossa yritys sitoutuuu antamaan
n matkusta-jalle erilaisia
e
etujja tietyin ehdoin vastineeksi asiaakasuskollis
suudesta ja
a
matku
ustajan henkkilötietojen käsittelystä
ä.
Tällais
sta sopimu ssuhdetta ei
e ole sään
nnelty kanssainvälisissä
ä yleissopi-muksissa, EU-laiinsäädännö
össä eikä liikennepalveelulaissa. Matkustajan
M
n
tilisuhde tai kanttaja-asiakas
sohjelma ei ole kuljetuussopimus eikä siihen
n
sovelleta siten ku
uljetussopim
muksia kosk
kevaa kansaainvälistä sääntelyä
s
ja
a
lainva
alintasääntöj
öjä. Kanta-a
asiakasohjellma on sen sijaan tyyp
pillisesti ku-luttaja
asopimus, jo
ota koskeva
at muun mu
uassa kulutttajansuojalain 2 luvun
n
markk
kinointia ja 3 luvun sop
pimusehtoje
en kohtuullissuutta kosk
kevat sään-nökse
et.
Lento--/laivayhtiöiiden kanta--asiakasohjelmat koosstuvat ylee
ensä palve-luntuo
ottajien yksi puolisista sopimusehd
s
doista, joilla säädellään
n matkusta-jan oikeutta etuih
hin, bonuks
siin ja pisteisiin muun m
muassa ma
atkavarauk-akasohjelmiien ehdoiss
sa on saateettu asettaa
a rajoituksia
a
sissa. Kanta-asia
siihen miten ja m
mitä kautta matkavarau
m
us tulee tehddä ja maksaa, jotta se
e
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kerrytttää pisteitä
ä tai tuo mu
uita etuja. Olisi
O
puolessta-asioinnin
n käyttöön-oton kannalta
k
on
ngelmallista, jos tällainen kanta-assiakassopim
muksen so-pimus
sehto käytä nnössä rajo
oittaisi puolesta-asioinntia tai tekis
si siitä mat-kustajalle vähem
mmän houku
uttelevaa. Toisaalta
T
yhhtä lailla on
ngelmallista
a
olisi, jos puolesta
a-asiointisää
äntely rajoittaisi sopimuusehdon so
oveltamista.
6.2.1

Sovvellettava la
aki
Room
ma I -asetukssen 6 artikla koskee la
ainvalintaa kkuluttajasop
pimuksissa..
Sen lisäksi, että kuluttajans
suojalaissa viitataan R
Rooma I -a
asetukseen,,
siinä säädetään,
s
että laissa tarkoitettuihin sopimussvelvoitteisiin sovellet-tava la
aki määräyt
ytyy Rooman yleissopim
muksen muukaisesti sillloinkin, kun
n
2
sopim
musvelvoite ei kuulu ylleissopimuk
ksen sovelttamisalaan22
. Kansalli-nen la
aki toisin sa
anoen laaje
entaa Room
man sopimuuksen asialllista sovel-tamisa
alaa.
Room
ma I -asetukksen 6 artiklan mukaan
n kuluttajasoopimuksiin sovelletaan
s
n
sen maan
m
lakia, jossa kuluttajan asuin
npaikka on,, edellyttäen että elin-keinon
nharjoittaja suuntaa tai harjoittaa toimintaanssa tässä ma
aassa ja et-tä sop
pimus kuulu
uu kyseisen
n toiminnan
n piiriin. Puoolesta-asioinnin osalta
a
tämä tarkoittaa yyleensä yksiselitteisesti Suomen laakia23. Jos kuitenkaan
n
nämä edellytykse
et eivät täy
yty esimerk
kiksi syystää, että kulu
uttajan koti-paikka
a ei ole Su omessa, vo
oi sovelletta
avaksi tulla 4 artiklan perusteella
a
lento-//laivayhtiön
n kotipaikan
n tai peräti sen
s muun m
maan laki, johon
j
sopi-2
mukse
ella on lähe
eisin liityntä24
.
Sopim
musosapuole
et voivat va
alita kuluttajjasopimuksseen sovelle
ettavan lain
n
3 artik
klan mukaissesti, mutta
a kuluttajan
nsuojalainsääädännön pakottavuup
desta johtuu, että
ä kuluttaja saa valita kotimaansaa ja sovitun
n lain välillä
ä
m
ku
alle parem
mman suoja
an. Kanta-sen mukaan
umpi antaa kuluttaja
asiaka
asohjelmisssa lento-/laivayhtiö on
n saattanut valita sov
vellettavaksii
oman maansa la
ain, mikä ei täten välttä
ämättä sidoo ainakaan Suomessa
a
asuva
aa kuluttajaa
a.

22KSL

4 luvuun 5 §: Lakiviitttauksella, jonkka perusteella ssopimukseen sovelletaan
s
Eu
uroopan taloussalueen ulkopu
uolisen valtion
n
lakia, ei voidaa syrjäyttää Euuroopan talousalueeseen kuuuluvassa valtiosssa voimassa olevia
o
lakiviittau
auksen puuttueessa sovelletta-via säännöksiiä kohtuuttom
mista sopimuseh
hdoista, jos niiissä suojataan
n kuluttajaa teh
hokkaammin kkohtuuttomia sopimusehtoja
s
a
vastaan kuin llakiviittauksen
n perusteella so
ovellettavassa llaissa.
KSL 12 luvunn 1 f §: Siltä ossin kuin tämän
n tai muun lainn säännöksistää ei johdu muu
uta, tässä laissaa tarkoitettuihiin sopimusvel-voitteisiin sovvellettava laki määräytyy Roomassa 19 päiivänä kesäkuu
uta 1980 tehdyn sopimusvelvvoitteisiin soveellettavaa lakiaa
koskevan yleiissopimuksen mukaisesti. Sillloinkin kun täässä laissa tarkkoitetut sopimu
usvelvoitteet eeivät kuulu maainitun yleisso-pimuksen sovveltamisalaan, noudatetaan yleissopimukse
y
en määräyksiä soveltuvin
s
osin
n.
23 Pääsääntöiisesti vastaavallla tavalla kulu
uttajan suojakksi määräytyy toimivaltainen
n tuomioistuinn, ks. EU-asetus 1215/20122
tuomioistuim
men toimivallassta sekä tuomio
oiden tunnusta
tamisesta ja täyytäntöönpanossta siviili- ja kaauppaoikeuden
n alalla (uudel-leenlaadittu), 4 jakso ja toim
mivalta kuluttajjasopimusta kooskevissa asioiissa.
24 19 artikla A
Asuinpaikka:
1. Yhtiön taii muun yhteisö
ön tai yhteenliittymän asuinnpaikalla tarko
oitetaan tätä assetusta sovelleettaessa sen keeskushallinnon
n
sijaintipaikkaaa.
Liiketoimintaaa harjoittavan luonnollisen henkilön
h
asuinnpaikalla tarkoiitetaan hänen päätoimipaikka
p
aansa.
2. Jos sopimuus on tehty jon
nkin sivuliikkeeen, edustajan tai muun toim
mipaikan toiminnan yhteydeessä tai jos sop
pimuksen täyt-täminen kuulluu sopimukseen mukaan täällaiselle sivuliiikkeelle, edusttajalle tai muu
ulle toimipaikaalle, asuinpaikkana pidetään
n
sivuliikkeen, eedustajan tai muun
m
toimipaikkan sijaintipaikkkaa.
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Kun matkustaja
m
ja lento-/llaivayhtiö on
o solminuut kuljetuss
sopimuksen
n
(pois lukien matkkapaketit25),
) sopimuks
seen ei sovvelleta 6 arrtiklaa vaan
n
kuljetu
ussopimukssia koskeva
aa 5 artikla
aa. Rooma I -asetusta
a ei kuiten-kaan sovelleta
s
ku
un sovelletttavaksi tulee
e asia kuljeetusoikeudellinen yleis-sopim
mus, esimerkkiksi Montre
ealin tai Ate
eenan yleisssopimus26. Lisäksi yh-teispo
ohjoismaise n käytännö
ön mukaise
esti matkusstajien meriikuljetuksiin
n
sovelletaan Suom
men merilakia aina kun kuljetukseella on poh
hjoismainen
n
liittymä.
Room
ma I -asetukksen 5 artik
klan mukaa
an matkustaajakuljetuss
sopimuksiin
n
sovelletaan sen maan lakia
a, jossa mattkustajan aasuinpaikka on edellyt-täen, että joko lä
ähtöpaikka tai määräpaikka sijaitssee kyseise
essä maas-sa. Mikäli
M
nämä vaatimukset eivät täy
yty, sovelleetaan sen maan
m
lakia,,
jossa rahdinkulje
ettajan asuinpaikka on. Suomessaa asuvan matkustajan
m
n
osalta
oittaa pääs
a tämä tarko
sääntöisesti aina Suom
men lakia, mutta
m
ulko-mailla
a asuvan ma
atkustajan osalta
o
laki voi
v määräytyyä toisin.
Osapu
uolet voiva t valita ma
atkustajakuljetusta kosskevaan so
opimukseen
n
sovellettavaksi a inoastaan sen
s maan lain, jossa oon matkustajan asuin-paikka
a tai rahdin
nkuljettajan kotipaikka tai keskushhallinnon sijaintipaikka
a
tai jos
ssa matkan lähtö- tai määräpaikk
m
a sijaitsee. Jos kuitenkin kaikista
a
tapaukseen liittyvvistä seikoista käy selväksi, että lakiviittauks
sen puuttu-essa sopimus
s
liitt
ttyy selvästi läheisemm
min johonkinn toiseen maahan kuin
n
mitä 1 tai 2 kohd
dassa tarko
oitetaan, so
ovelletaan täämän toisen maan la-kia.
Edellä
ä esitetyn p
perusteella kansainvälisyksityisoikkeudellisista
a säännöis-tä seu
uraa esimerrkiksi, että kanta-asiak
k
kasohjelmaaan ja toisaa
alta sen pe-rustee
ella ja sitä h
hyödyntäen tehtyyn kuljetussopimuukseen voi tulla sovel-an lainsääd
lettava
aksi eri maa
däntö. Kun kuitenkin yyleissopimukset ja EU-lainsä
äädäntö ova
at yhtenäisttäneet matk
kustajien kuuljetussopim
muksiin pe-rustuv
via oikeuksi a ja rahdinkuljettajan vastuuta,
v
soovellettavan
n lain valin-nalla ei
e ole välttä mättä lopulta olennaista tai asialliista merkitystä.
6.3

Matkkustaja – pu
uolesta-asio
oija
Toinen valtuutukkseen liittyvä henkilösu
uhde on pääämiehen ja
a edustajan
n
väline
en perussuh
hde, yleens
sä toimeksia
antoon peruustuva sopiimussuhde..
Puolesta-asioinn issa puoles
sta-asioiva välitysv
tai yyhdistämispalvelun tar--

Edellä olevvia 1 ja 2 kohtaaa ei sovelleta
a) palvelujen suorittamista koskevaan so
opimukseen, joos palvelut on
n määrä suoritttaa kuluttajallle yksinomaan
n muussa kuin
n
siinä maassa, jossa hänen assuinpaikkansa on;
b) kuljetusso
opimuksiin, lukkuun ottamattta matkapaketteista, pakettilo
omista ja pakettikiertomatkkoista 13 päiväänä kesäkuutaa
1990 annetussa neuvoston direktiivissä 900/314/ETY (11) tarkoitettujaa matkapaketteeja koskevia soopimuksia.
26 Ks. esim. A
Ateenan yleisso
opimuksen 17 artikla, tuomiooistuimen toim
mivalta.
1. Tämän yleiissopimuksen 3 ja 4 artiklaan
n perustuva kaanne nostetaan
n jossakin seuraaavista tuomiooistuimista kan
ntajan valinnan
n
mukaan, edelllyttäen, että tuuomioistuin sijaitsee tämän yyleissopimukseen sopimusvalttiossa ja ettei m
muuta johdu oikean
o
tuomio-istuimen valinntaa koskevastta sopimusvalttion kansallisessta lainsäädänn
nöstä niissä vaaltioissa, joissaa mahdollisia tuomioistuimiaa
on useita.
25
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joaja edustaa
e
ma
atkustajan pyynnöstä
p
ja valtuuttam
mana häntä
ä asiointita-pahtumassa.
Puolesta-asioijan
n keskeinen
n tehtävä ja vastuu liittyyy siihen, että
e se huo-lehtii yhteistyöss
y
ä lento-/laiv
vayhtiön ka
anssa rajappinnan avaa
amisesta ja
a
hankk
kii tämän jä
älkeen sähk
köisen rajap
pinnan tai muun asiointikanavan
n
kautta
a asiakkaallleen, tämän
n asiakastilin tietoja, essimerkiksi henkilökohh
taisia asiakasbon
nuksia ja -p
pisteitä hyöd
dyntäen, le nto- tai laiv
valippuja taii
muita liikenne- ta
ai liikkumisp
palvelun käyttöön oike uttavia tuottteita. Raja-pinnan
n avaamisvvelvoite ei koske
k
lento
o-/laivayhtiö n oheispalv
veluita, jos-kin rajjanveto liike
enne- tai liik
kkumispalve
elutuotteen jja muun tuo
otteen välil-lä voi olla paikoin
n vaikea.
Puolesta-asioija ei ole kan
nta-asiakasohjelman jaa kuljetuss
sopimuksen
n
osapu
uoli, eikä se
e vastaa miltään osin näiden
n
sopiimusten täy
yttämisestä..
Puolesta-asioija ei saa mitä
ään sellaisia
a oikeuksia,, joita asiak
kkaallakaan
n
ei ole
e, joten ka
anta-asiakas
sohjelman ehdot voivvat rajoittaa
a puolesta-asioija
an oikeuksia
a. Toisaalta
a myöskään
n matkustajja ei voi antaa puoles-ta-asio
oijalle muita
a ja laajemp
pia oikeuks
sia kuin sillää itsellään on
o suhtees-sa len
nto-/laivayhttiöön.
Kuljetusoikeudelllisten yleiss
sopimusten perusteellaa reklamaa
atiot ja vas-taavatt ilmoitukse
et tulee tehd
dä suoraan
n lento-/laivaayhtiölle. Matkustajien
M
n
oikeuk
ksista anne
etut EU-ase
etukset velv
voittavat leento-/laivayh
htiöt tiedot-tamaa
an ja eri tavvoin auttamaan matkus
stajia. Kun puolesta-as
sioija ei toi-mi len
nto-/laivayhttiön vaan nimenomaan
n matkustajaan puolesta
a ja lukuun,,
puoles
sta-asioija e
ei voi olla lä
ähtökohtais
sesti em. ilm
moitusten vastaanotta-ja.
n tehtävät ja
a vastuu määräytyvät toimeksian
ntosopimuk-Puolesta-asioijan
m
Mikään ei siten estä sopimasta , että puole
esta-asioija
a
sen mukaisesti.
hoitaa
a matkustaja
an puolesta
a kaiken yhteydenpido n liikennepalvelun tar-joajaa
an päin, mu
ukaan lukien
n myös rek
klamaatiot.277 Kuten ede
ellä on esi-tetty, esimerkikssi lentoliikenteen vakioviivästysko
korvausten hakemisen
n
osalta
a tällaista kä
äytäntöä ja liiketoimintaa on jo oleemassa.28 Vastaavasti
V
i
lento- /laivayhtiön
n toimittamien tietojen ja ilmoitustten antamis
sesta myöss
puoles
e voidaan sopia
sta-asioijalle
s
puole
esta-asioinnnin tarkoittamassa kol-mikan
ntasuhteesssa kuten ede
ellä on esite
etty.
Puolesta-asiointi edellyttää, että myös matkustajaan ja puoles
sta-asioijan
n
välillä on olemasssa sopimu
ussuhde ja sen osanaa sähköinen
n asiakasti-lisuhde tai muu sähköinen asiointikan
nava. Sekinn voi olla jo
onkinlainen
n
kanta--asiakasohjjelma, mutta
a joka tapa
auksessa kyysymys on käytännös-sä väistämättä vvakiosopimu
usluonteises
sta sopimukksesta, joss
sa sovitaan
n
puoles
sta-asioijan
n oikeudet ja velvollisuudet asiiointitapahtu
umassa elii
käytän
nnössä mattkalipun han
nkkimisessa
a ja hallinnooimisessa.
Tavarankulljetuksissa kuljjetuksen välittääjää kutsutaan usein huolitsiijaksi ja vastuu
useen sovelletaa
aan Pohjoismaiisen Speditöö-riliiton yleisiää määräyksiä (P
PSYM).
28 Maksujen v
välittämisen ossalta tulee huom
mioida maksuppalvelulain vaaatimukset.
27
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Myösk
kään tätä su
uhdetta ei ole
o säännelty kansainvvälisissä yle
eissopimuk-sissa, EU-lainsä
äädännössä
ä eikä liike
ennepalveluulaissa. Su
uomen lain
n
osalta
a säädöspe
erusta löyty
yy varallisu
uusoikeudeellisista oike
eustoimista
a
annetun lain 2 lu
uvusta, joss
sa säädetään valtuutuuksesta, sek
kä kauppa-kaaren 18 luvusta
a, jossa sää
ädetään toim
meksisaajassta ja asiam
miehestä.
Yleensä, liikema
atkustamine
en pois lukien, matkkustajan ja
a puolesta-asioija
an välinen suhde on kuluttajasuh
k
hde, jolloin toimeksian
ntosopimuk-seen tulee sove
ellettavaksi kuluttajans
suojalaki. T
Todettakoon
n, että esi-merkik
ksi kuluttaja
ansuojalain 12 luvun 1 välittäjävasstuu ei sanamuotonsa
a
eikä varsinkaan
v
ä perustella
a tule sovelllettavaksi, koska lain-esitöidensä
kohta ei koske m
muiden kuin irtaimen ka
aupan ja kuuluttajansuo
ojalain 8 lu-vun alaan kuuluvvien palvelu
ujen välitysttä, mistä kuuljetus- ja liikkumispal-velun välittämise ssä ei ole kysymys.
k
Toisaalta lainnkohta ei so
ovellu siitä-kään syystä, e
että puolesta-asioija toimii maatkustajan, ei lento-2
/laivay
yhtiön lukuu
un, vrt. mattkatoimisto.29
Kuitenkinn on syytä todeta,
t
että
ä
välittä
äjäsäännökssen merkity
ys on nykyis
sin korostuunut ja tulkinta vaikeu-tunut, koska tekn
nologia on synnyttänyt aivan uuddenlaisia vä
älitystoimin-tamallleja asiointiialustoineen
n. Tästä on esimerkkinnä edellä mainittu
m
EU-tuomio
oistuimen U
Uber-tuomio
o.
Välitys
spalvelujen ja yhdistäm
mispalveluje
en tarjoajann osalta on huomioita-va erikseen Liike
ennepalvelu
uin III osan 5 luvun 2 §§:n erityinen
n tiedonan-tovelv
vollisuus:
Sen
n lisäksi, miitä matkusta
ajan oikeukksista muua
alla lainsää-dän
nnössä sääd
detään, väliityspalvelujeen ja yhdisttämispalve-luje
en tarjoajan on annetta
ava matkusttajalle sopimuksen te-on yyhteydessä
ä matkaketju
un eri osiinn kohdistuva
a tieto siitä,,
ken
nen puoleen
n matkustaja
a voi matkaaketjun eri vaiheissa
v
ja
a
sen
n päätyttyä kääntyä,
k
jos
s palvelu eii toteudu matkustajalle
e
ann
netun vahvis
stuksen mukaisena.
6.3.1

Sovvellettava la
aki
Matku
ustajan ja p
puolesta-asioijan välise
een toimekksiantosuhte
eeseen so-velletttava laki mä
ääräytyy ed
dellä esitety
yllä tavalla R
Rooma I -a
asetuksen 6
artikla
an perustee
ella, jossa pääsääntö on
o kuluttajann asuinpaik
kan laki (ks..
6.2.1). Kuljetusso
opimuksia koskeva
k
5 artikla ei tuule sovelletttavaksi. On
n
kuiten
nkin oletetta
avaa, että pääsääntöis
p
sesti toimekksiantosopim
muksella eii
ole ka
ansainvälisiä
ä liityntöjä, koska puo
olesta-asioijaa yleensä tarjoaa
t
pal-veluja
aan kuluttaja
an asuinpaikalla.

Ks. KKO:1993:30: A olii tilannut matkkatoimistoyhtiöö B:ltä toisen yhtiön C:n järrjestämän mattkan maksaen sen B:lle, jokaa
maksun C:lle. B ei matkan välittäjänä
v
olluut A:lle vastuu
ussa matkan hiinnan takaisinn suorittamisesta sen vuoksi,,
oli tilittänyt m
ettei C konkuurssinsa johdossta ollut voinut matkaa järjesstää.
29
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6.4

Puollesta-asioija
a – lento-/la
aivayhtiö
Puolesta-asioijan
n ja laiva-//lentoyhtiön välinen ssuhde on varsinainen
v
n
puoles
sta-asiointissääntelyn kohde.
k
Se ei
e perustu läähtökohtais
sesti jo ole-massa
aolevaan so
opimukseen
n mutta tois
sin kuin maaksupalvelu
uasetukses-sa PS
SD2, sopim
mussuhde edellytetään solmittavaaksi rajapinttojen avaa-misen
n mahdollisttamiseksi.
Laiva--/lentoyhtiön
n
keskeiinen
tehttävä
ja
vastuu
puolesta-asiointitapahtuma
assa liittyy siihen,
s
että se järjestäää yhteistyös
ssä toimien
n
puoles
sta-asioijalle
e tehokkaa
asti ja kohtu
uullisin ehddoin pääsyn
n matkusta-jan kä
äytössä ole
evaan, tyyp
pillisesti kan
nta-asiakassohjelman, rajapintaan
n
taikka
a sitten ava
aa puolesta
a-asioijalle uuden rajaapinnan lip
pun myynti-kanav
vaan tai tarvvittaessa mahdollistaa pääsyn muuuhun sähk
köiseen asi-ointika
anavaan, jo
os kanta-as
siakasohjelm
man tiedot, esimerkiks
si bonustie-dot, eivät ole suo
oraan kytketttynä matka
alipun myyn tikanavaan.
Puolesta-asiointie
ehtojen on oltava oikeudenmukaissia, kohtuullisia ja syr-jimättö
ömiä. Tältä
ä osin viitata
aan Viestin
ntäviraston Matkaketjujjen käytän-nesää
äntöihin. Kä
äytännesään
ntöjen kohtta 15.3 kosskee riitojen
n ratkaisua,,
miltä osin
o
huoma
autetaan, etttä tuomiois
stuimen kannsainvälinen
n toimivalta
a
määrä
äytyy muun muassa EU
U-asetuksen 1215/20112 perusteella. Puoles-ta-asio
oinnissa tuo
omioistuime
en voi katso
oa määräytyyvän, ellei siitä
s
ole so-vittu, ennen
e
kaikkkea vastapu
uolen kotipa
aikan tai seen jäsenvalttion paikka-kunna
an mukaan , jossa raja
apintojen avaamispalv
a
velu suorite
ettiin tai olii
suorite
ettava, min
nkä määrittä
äminen voi toki olla vaaikeaa, kun
n kyseessä
ä
ovat sähköiset
s
pa
alvelut.
Sikäli kuin toimekksiantosuhtteessa on annettu
a
puoolesta-asioija
alle oikeuk-esta (esime rkiksi vasta
aanottaa la-sia toimia matku stajan lukuun ja puole
kisäätteisiä ilmoittuksia), näistä on tarp
peen tiedotttaa ja sop
pia kaikkien
n
osapu
uolten keske
en, jotta valtuutussuhde on selkeää.
Esime
erkiksi lento
oyhtiöt voiva
at toteuttaa asiakkailleeen suunnattut lippu- ja
a
maksu
ujärjestelmä
änsä sekä myyntikana
m
vansa useaalla eri vaihttoehtoisella
a
toteutustavalla. T
Tällöin aivan oma kysy
ymyksensää, jota käsitellään koh-a 6.4.1, on le
yhtiön puole
esta lippu- jaa maksujärjjestelmästä
ä
dassa
ento-/laivay
vastaa
avan kansa
ainvälisen to
oimijan asem
ma puolestaa-asioinniss
sa.

6.4.1

Sovvellettava la
aki
Ulkom
maisten lentto-/laivayhtiiöiden välillä solmittavviin yhteisty
yösopimuk-siin liitttyy paljon epäselvyyk
ksiä yksinom
maan jo senn vuoksi, etttä liikenne-palvelulaki ei se
en mahdolliisesta kans
sallisesta ppakottavuud
desta huoli-matta tule välttäm
mättä lainkaan sovelle
ettavaksi kaansainvälistten toimijoi-den vä
älillä.
Lento--/laivayhtiön
n ja puole
esta-asioijan
n väliseen sopimuss
suhteeseen,,
kun ky
yseessä ei ole kuluttajasopimus eikä
e
kuljetusssopimus, sovellettava
s
a
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laki määräytyy
m
R
Rooma I -asetuksen 3 ja 4 artiklann perusteella
a. Kuljetus-sopim
muksia koske
eva 5 artikla
a ei tule sov
vellettavakssi.
Sikäli kuin sopim
musosapuole
et eivät ole sopineet ssovellettavasta laista 3
artikla
an mukaisessti, sovellettaan palvelu
ua koskeva an sopimuk
kseen 4 ar-tiklan 1b) kohda
an mukaan palvelunsu
uorittajan aasuinpaikan lakia. Joss
sopim
mus ei kuulu
u 1 kohdan
n piiriin tai jos
j sopimuuksen osiot kuuluisivatt
useam
mman kuin yhden 1 kohdan
k
a–h
h alakohdann piiriin, so
opimukseen
n
sovelletaan sen maan lakia
a, jossa on sen osapuoolen asuinp
paikka, joka
a
vastaa
a sopimuks en luonteen
nomaisesta suorituksessta.
Rajap
pinnan avaa
amisvelvoittteen osalta on mahdoollista katso
oa palvelun
n
suoritttajaksi lento
o-/laivayhtiö
ö, jonka ava
aamisvelvooite on myös sopimuk-sen lu
uonteenoma
ainen suorittus. Jos kuitenkin soppimus liittyy luontevim-min muuhun
m
maa
ahan, tämän maan lakia sovelletaaan. Näin olllen Rooma
a
I -asetuksen peru
usteella on mahdollista
a, ellei perääti jopa tode
ennäköistä,,
että illman lakiviiittaustakin sovellettava
aksi laiksi valikoituu ulkomaisen
n
lento-//laivayhtiön
n osalta muu
u kuin Suom
men laki.
Oma kysymyksen
k
nsä on lento
o-/laivayhtiö
ön puolestaa lippu- ja maksujärjesm
telmäs
stä sopimukksen perusteella vasta
aavan toimijjan asema ja sääntelyy
puoles
sta-asioinniissa. Tällain
nen toimija ja
j sitä koskkeva sopimu
ussuhde on
n
tyypillisesti kansa
ainvälinen, joten liiken
nnepalvelulaain ulottam
minen tällai-seen toimijaan
t
eii liene ole mahdollista.
m
Puolesta-asiointia
a koskevien säännöstten pakottaavuudesta ei
e ole erik-seen säädetty. K
Kansallisestti pakottava
a sääntely ei ole auto
omaattisestii
myös kansainvällisesti pako
ottavaa ja siten
s
syrjäyt
ytä muutoin sovelletta-vaksi tulevaa la
akia. Huomioiden säännösten taarkoitus ja uutuus on
n
mahdo
ollista, että ne eivät tä
äytä niitä ko
orkeita vaatiimuksia, joita kansain-väliselle pakottavvuudelle ase
etetaan esim
merkiksi Roooma I -ase
etuksessa.300
7
7.1

VASTA
AUKSET KYSYMYKS
K
SIIN
Kun liikennepalvelulain sov
veltamisala on hyvin la
aaja, miten vaatimus
v
puuolesta-asio
oinnista
sove
eltuu lentoyh
htiöihin/varu
ustamoihin, joiden kotipaikka on muualla
m
kuinn Suomessa
a?
Kysym
mystä voi arrvioida mon
nesta eri nä
äkökulmastaa. Kuitenkin
n yhteenve-donom
maisesti vo idaan sano
oa, että kan
nsainvälisisssä kuljetuk
ksissa tilan-teesta
a riippuen vvaatimuksen
n soveltaminen voi ollaa haasteellista tai jopa
a

9 artikla Kaansainvälisesti pakottavat sääännökset
1. Kansainvällisesti pakottavva säännös on
n säännös, jonkka noudattamiista maa pitää niin olennaisen
en tärkeänä yleeisten etujensa,,
kuten poliittissen, sosiaalisen
n tai taloudellisen järjestelmään turvaamisekksi, että sitä on
n sovellettava kaikissa sen so
oveltamisalaan
n
kuuluvissa tilaanteissa riippuumatta siitä, miitä lakia sopim
mukseen muuto
oin tämän asetu
uksen nojalla ssovellettaisiin.
2. Tämän asetuksen säännö
ökset eivät estää soveltamasta tuomioistuinvvaltion lain kan
nsainvälisesti ppakottavia sään
nnöksiä.
muksesta johtuvvat velvoitteett
3. Vaikutustaa voidaan antaaa sen maan laiin kansainvälissesti pakottaviille säännöksillle, jossa sopim
on täytettävää tai on täytettty, siltä osin kuin
k
nämä kannsainvälisesti pakottavat
p
sääännökset tekevvät sopimukseen täyttämisen
n
lainvastaisekssi. Harkittaessaa, annetaanko näille säännökksille vaikutusta, on otettavaa huomioon nnäiden säännösten luonne jaa
tavoite sekä sseuraukset, joitta niiden soveltamisesta tai sooveltamatta jättämisestä aiheeutuisi.
30
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mahdo
otonta sella
aisiin lento--/laivayhtiöih
hin, joiden kotipaikka on muualla
a
kuin Suomessa.
S
Kysym
mykseen on
n vastattu yleisesti
y
liike
ennemuotokkohtaisesti edellä koh-dissa 4.4 ja 5.4. Lento- ja meriliikente
m
en kansainnvälisessä sääntelyssä
s
ä
ei sin
ointia eli m
nänsä ole rajoitettu puolesta-asi
p
matkustajan
n puolesta-asiointia. Päinva stoin erilais
set valtuutu
us- ja asiam
miestilanteet ovat kan-sainvä
älisessä to
oimintaympä
äristössä ta
avallisia, m
mistä on esimerkkinä
e
ä
matka
atoimistojen
n toimintama
alli. Sähköis
sten asiointtipalvelujen alati kehit-tyessä
ä myös raja
apintoja on avattu,
a
muttta vain sopiimusperuste
eisesti.
Kysym
mykseen on
n vastattu sovellettavan
n lain osaltaa edellä ko
ohdissa 3 ja
a
6 (enn
nen kaikke a 6.4.1). Kun
K
kysymy
yksessä on puhtaasti kansallinen
n
säädö
ösperusta, jjossa velvo
oitetaan toim
mijat keskeenään sopim
mussuhtee-seen, ei tilanne ole kansa
ainvälisen yksityisoike
y
euden sään
ntöjen (esi-merkk
kinä Rooma
a I -asetus)) perusteellla ongelmaaton. Kansa
ainvälisyksi-tyisoik
keudellisten
n sääntöjen
n mukaan kuluttajasuh
k
hteissa mattkustajan ja
a
kuljetu
usliikkeen ssekä toisaa
alta matkus
stajan ja puuolesta-asio
oijan välillä
ä
Suomen laki tule
ee pääsään
ntöisesti ain
na pakottavvana sovelle
ettavaksi ja
a
toisaa
alta kuljetusssopimuksis
ssa laki on myös yhtenneväinen (k
ks. 6.2.1 ja
a
6.3.1).
Sen sijaan
s
varssinaisella puolesta-asi
p
oinnin ydinnalueella, jossa sopi-musos
sapuolia ovvat elinkeino
onharjoittaja
at, ja jossaa tilannetta ei sääntele
e
mikää
än yleissopiimus tai EU
U-lainsäädä
äntö, on m ahdollista ja
j ehkä to-dennä
äköistäkin, e
että Suome
en laki ei tu
ule sovelletttavaksi kun
n puolesta-asiointivelvoite kkohdistuu le
entoyhtiöihin- ja laivaayhtiöihin, joiden koti-paikka
a on muual la kuin Suo
omessa. Vaikka puoleesta-asiointiia koskevatt
säänn
nökset katso
ottaisiin kan
nsallisesti pakottaviksi,
p
, eivät ne ole
o sitä vält-tämätttä lainkaan kansainvälisesti arvioituna.
lisen palvellujen vapaa
Kysym
mykseen on
n vastattu EU-oikeudel
E
an tarjoami-sen os
salta edellä
ä kohdissa 3.3,
3 4.2.1 ja
a 5.2. Kun kkysymykses
ssä on puh-taasti kansallinen
n säädöspe
erusta, jossa
a velvoitetaaan toimijat keskenään
n
sopim
mussuhteese
een, myyntirajapinnan avaamisveelvoite voi tulla arvioi-tavaks
si myös EU
U-oikeuden ja erityises
sti palvelujeen vapaan liikkuvuutta
a
edistä
ävän säänte
elyn näköku
ulmasta. Ei ole poissuuljettua, että
ä puolesta-asioinnin ja sopim
muspakon katsotaan
k
to
osiasiassa eestävän kuljetuspalve-luiden
n vapaata lii kkuvuutta ilman riittävä
ää perustelttua syytä.
Siinä tapauksesssa, että puolesta-asiointivelvoite sinänsä so
oveltuisi ul-komaiisiin lento-/llaivayhtiöihiin, liittyy luo
ottamussuhtteen arvioim
miseen, yh-teistyö
övelvoitteesseen ja raja
apintasopimuksen ehtooihin rajat ylittävissä ti-lanteis
ssa väistäm
mättä huomattavan palljon enemm
män haasteita kuin toi-mittae
essa suoma
alaisten osa
apuolten kesken. Kun esimerkiksii ei ole ole-massa
a kansainvvälisesti sov
vittuja yhteiisiä kriteereeitä luottam
mussuhteen
n
arvioim
miseen, vo
oi kysyä sy
yntyykö oik
keus kieltäyytyä yhteistyöstä hel-pomm
min kuin asio
oitaessa suomalaisen osapuolen
o
kkanssa.
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Ulkom
maisten laivvayhtiöiden osalta puolesta-asioinntisääntely ei
e tule lain-kaan sovellettava
aksi, mikälii (suomalaisella) matkkustajalla (m
matka, joka
a
liittyy Suomeen) ei ole kanta
a-asiakas- ja
j tilisuhdettta tällaises
ssa laivayh-tiössä
ä.
7.2

Käytttäjätili vs. kanta-asiaka
k
asohjelmat?
? Millä edellytyksillä ka
anta-asiakassohjelma vo
oi olla käyttäjätili, jonka tie
edot olisi lain
n perustelujjen mukaan
n niin ikään avattava?
Kysym
mykseen on
n vastattu os
sin edellä kohdissa 6.22 ja 6.4.
Kanta
a-asiakas-oh
hjelmia on monenlaisia, joten vaastaus saatttaa riippua
a
osin kanta-asiak
k
kasohjelman
n ehdoista ja luonteessta31. Useiden kanta-asiaka
asohjelmien
n ehdoissa puhutaan nimenomaa
n
an jopa säh
hköisestä ti-listä, mutta
m
se m
miten asiakk
kaan ja ja palveluntarjo
p
oajan väline
en sopimuss
on nim
metty tai se
e, että laki puhuu
p
”käy
yttäjätilistä”, ei sinänsä
ä ole ratkai-sevaa
a vaan se, ttäyttääkö sä
ähköinen tilisuhde lähinnnä teknise
et ja toimin-nallise
et vaatimukkset puoles
sta-asioinnin
n mahdollisstamiseksi lain mukai-sesti.
Kanta
a-asiakasohjjelma perus
stuu aina as
siakkaan jaa liikkumispa
alveluntuot-tajan väliseen
v
so
opimukseen. Varsinkin kun kanta-aasiakasohje
elman käyt-täjätie
etojen avul la voidaan
n varata ja hankkia matkalipp
puja kanta-asiaka
asetuja (tyyypillisesti pis
steitä ja bonuksia) hyöödyntäen, on
o perustel-tua ka
atsoa kysyymyksen ole
evan juuri liikennepallvelulaissa säädetystä
ä
käyttä
äjätilistä. To
oisaalta myö
ös sellaista kanta-asiakkasohjelmaa
a on perus-teltua pitää käytttäjätilinä, jo
onka kautta ei voi suooraan varata
a liikkumis-palvelua mutta o
ohjelman tietoja voida
aan hyödynntää varauk
ksen yhtey-dessä
ä. Näin o
ollen lähtök
kohtaisesti kaikenlaissia sähköisiä kanta-asiaka
asohjelmia tulee pitää lain tarkoitttamina käytttäjätileinä, koska niitä
ä
voidaa
an ja tulee matkustaja
an puolesta hyödyntäää puolesta-a
asioinnissa..
Jos ka
anta-asiaka
asohjelmaa ja sen tieto
oja ei voida mitenkään hyödyntää
ä
matka
alipun hankkkimisessa, sitä
s ei ole perusteltua
p
ppitää laissa
a mainittuna
a
käyttä
äjätilinä.

7.3

uutuksen la
aajuus puole
esta-asioinn
nissa: peruu
utukset, muutokset ym.. suhde kan
nsainväliValtu
sistä
ä sopimuksista ym. tule
eviin ehtoihiin ja vaatimuksiin?
Kysym
mykseen on
n vastattu os
sin edellä kohdissa 4.44 ja 5.4.
Puolesta-asiointia
a koskeva sääntely on keskittynyyt rajapinna
an avaami-seen puolesta-assioijan ja le
ento-/laivayh
htiön välillä yksinomaa
an siinä tar-koituk
ksessa, että
ä puolesta-a
asioija hank
kkii matkustaajan pyynnöstä hänen
n
puoles
staan lipputtuotteita tai muita liikku
umispalveluun käyttöön oikeuttavia
a
tuotteita tilanteesssa, jossa matkustajan
m
n ja puolestta-asioijan välillä
v
on jo
o
olema
assa sopimu
ussuhde, jo
oskaan ei välttämättä jja lähtökohttaisesti kul-jetuss
sopimusta.

31 Tässä selvityksessä on hu
uomioitu mm. seuraavien yhhtiöiden kanta--asiakasohjelm
mat: AS Tallinkk Grupp (Club
b One), Vikingg
Line Abp (V
Viking Line Cluub), Finnlines Oyj (Star Clubb), Finnair Oyjj (Finnair Plus)) Norwegian A
Air Shuttle ASA
A (Norwegian
n
Reward), Am
merican Airliness Inc. (AAdvan
ntage).
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Sen sijaan nyt essitetty kysym
mys koskee
e matkustajaan ja puoles
sta-asioijan
n
välistä
ä suhdetta,, jota ei ole
o säänne
elty liikenneepalvelulain
n puolesta-asiointisäännökse
essä.
Vastaavasti kuin kansainvä
älisissä kulje
etusoikeudeellisissa yle
eissopimuk-sissa ja EU-oikeu
udessa ei ole
o säännelty saati rajooitettu matk
kustajan oi-keutta
a valtuuttaa toinen tekemään kuljetussopimuus tai toimim
maan muu-puolesta, rajoituksia
toin matkustajan
m
r
ei
e ole myösskään mahd
dollisuudes-sa valtuuttaa toin
nen henkilö
ö hoitamaan
n kuljetussoopimusta ko
oskevat pe-ruutuk
kset, muuto
okset, reklam
maatiot ja ko
orvausasiatt.
Kuljetusoikeudelllisissa ja EU:n sää
ädöksissä on sääde
etty lento-/laivay
yhtiölle velvvollisuus an
ntaa tietoja sekä enneen matkaa että
e
sen ai-kana. Tiedot tule e antaa kulljetussopimuksen vastaapuolelle elli matkusta-jalle. Puolesta-as
P
sioija ei ole kuljetussop
pimuksen ossapuoli, jote
en tietoja eii
voida antaa häne
elle ilman matkustajan
m
n suostumuusta. Tähän ei velvoita
a
ja oike
euta myöskkään puolesta-asiointisä
äännös.
7.4

Asio
ointialustojen
n ja aggregaattoreiden
n (Amadeus
s ym.) rooli liikennepalvvelulain näk
kökulmasta:
voiva
atko nämäkkin olla sella
aisia tahoja,, joita puole
esta-asiointiv
velvoite kosskee?
Liikkumis- tai yhd
distämispalvelun tarjoa
ajan tai näi den puoles
sta lippu- ja
a
maksu
ujärjestelmä
ästä vastaa
avan toimija
an on avatttava toiselle
e liikkumis-tai yhdistämispallvelun tarjo
oajalle pääs
sy lippu- ja maksujärje
estelmänsä
ä
myynttirajapintaan
n. Mikäli toimija kuuluu
u välityspalvvelun piiriin, välityspal-velu voi
v hoitaa avvaamisen to
oimijan puolesta.
Puolesta-asioinn in käytännö
ön toteutuksen kannallta on syytä
ä huomata,,
että esimerkiksi
e
lentoyhtiöt voivat toteu
uttaa asiakkkailleen suunnatut lip-pu- ja maksujärje
estelmänsä sekä myyn
ntikanavanssa usealla eri vaihtoeh-avalla. Tois
set lentoyhtiöt ovat ulkooistaneet kä
äytännössä
ä
toisella toteutusta
koko lippul
ja ma
aksujärjeste
elmänsä ns. GDS (Genneral Distrib
bution Sys-tem) -toimijalle, jollaisia ov
vat muun muassa
m
Am
madeus-kon
nserni sekä
ä
Sabre
e Corporatio
on. Esimerk
kiksi Amade
eus-konsernnin tarjoama
a Altéa Sui-te -järrjestelmä kkattaa kaikk
ki tyypillisen
n verkostollentoyhtiön varaus- ja
a
maksu
ujärjestelmä
än toiminna
allisuudet ja se perustuuu määrätyllä standar-dilla to
oteutettuun viestiliikenteeseen. Mikäli
M
lentoyyhtiö on tote
euttanut lip-pu- ja maksujärje
estelmänsä kuvatulla ta
avalla, on kkyseessä tila
anne, jossa
a
velvoitteen käytä
ännön toteuttus kohdistu
unee ainakiin osittain liikkumis- taii
yhdisttämispalvelu
un tarjoaja
an puolesta
a lippu- jaa maksujärjjestelmästä
ä
vastaa
avaan toim ijaan. On kuitenkin
k
pe
erusteltua tuulkita, että lentoyhtiön
n
on en
nsisijaisesti itse huoleh
hdittava siitä, että senn alihankkija
ana toimiva
a
GDS-ttoimija järje
estää lentoy
yhtiön lukuun yhdistäm
mispalvelujen
n tarjoajalle
e
asianm
mukaisen p
pääsyn len
ntoyhtiön kyseiseen
k
uulkoistettuun järjestel-mään. Lippu- ja maksujärje
estelmän to
oteuttaneellaa alihankkijjalla (GDS-toimija
alla tai vasttaavalla) ei voine olla yksinomaann jo toimek
ksiantoehto-jen pe
erusteella ittsenäistä pä
äätäntävalta
aa sen suhhteen, saak
ko se antaa
a
puoles
sta-asioitsijo
oille pääsyn
n (tai määrittelemään pääsyedelly
ytyksiä) ky-seisen
n alihankkij an toteuttamaan ulkoistettuun lipppu- ja mak
ksujärjestel-mään, esimerkikssi luomalla järjestelmä
ään puolestta-asioijalle ns. matka--
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toimis
stotunnukse
et kyseiselle
e lentoyhtiö
ölle tuotetuun varausjä
ärjestelmän
n
käyttä
ämiseksi.
GDS-ttoimijan itssessään ei voitane ka
atsoa olevaan yhdistäm
mispalvelun
n
tarjoajja liikennep
palvelulain tarkoittama
t
lla tavalla. Lain I osan
n 1 luvun 2
§:n mukaisesti
m
välityspalve
elulla tarko
oitetaan ”kuuljetusten välittämistä
ä
korvau
usta vastaa
an, ei kuiten
nkaan palve
elua, jossa välitetään vain palve-luntarjjoajan omia
a kuljetuksiia, eikä valmismatkalaaissa (1079
9/1994) tar-koitetttua valmism
matkaa”. Koska
K
GDS
S-toimijat e ivät välitä kuljetuksia
a
yleisölle vaan to
oimivat pääasiassa le
entoyhtiöideen globaalina jakelu-vana pääas iassa matka
atoimistojen
n suuntaan,, ne tuskin voivat kuu-kanav
lua säännöksen soveltamiisalaan. Pu
uolesta-asioointivelvoitte
eiden tulisii
kohdis
stua joka ttapauksessa ensisijais
sesti suoraaan lentoyh
htiöön, eikä
ä
sen alihankkijaan
a
n, vaikka säädöstekst
s
i sinänsä nnimenomais
sesti kattaa
a
lisäksi myös liikk umis- tai yh
hdistämispa
alveluntarjoaajien puoles
sta lippu- ja
a
ujärjestelmi ä tuottavatt toimijat. Liikennepaalvelulain ve
elvoitteiden
n
maksu
ulottam
minen tällaiiseen GDS-toimijaan, jolla
j
ei ole liityntää Su
uomeen, on
n
todennäköisesti kkäytännössä varsin haasteellista.
On myös mahdo
ollista, että lentoyhtiö tarjoaa GDS
S-jakelun ohella
o
lippu-tuotteitaan esime
erkiksi Kansainvälisen lentokuljettusliiton IAT
TA:n ylläpi-tämän
n NDC (Ne
ew Distributtion Capability) -ohjelm
man ja sen
n mukaisen
n
viestin
ntästandard
din kautta. Kyseinen
K
NDC-standarrdi, joka on
n vielä kehi-tysvaiheessa, on tarkoitettu erityisesti matkatoimis
m
stojen ja len
ntoyhtiöiden
n
väliseksi standarrdiksi, jonka
a tarkoitus on erityisessti edistää lentoyhtiöi-den oheispalvelu
o
ujen näkyvy
yyttä. Vasta
aavasti ei m
myöskään voitane
v
kat-soa, että
e
esimerrkiksi NDC-standardia ja sen mu kaista viestiliikennettä
ä
ylläpitävä ja välitttävä taho välittäisi ku
uljetuksia koorvausta va
astaan. Tä-män vuoksi
v
sitä ei myöskä
ään voitane
e pitää selllaisena tah
hona, johon
n
kohdis
stuisi puolessta-asiointi--velvoitteita.
Selvyy
yden vuokssi todetaan, että on my
yös lentoyhttiöitä, joiden lipputuot-teita myydään
m
pe
elkästään ta
ai osittain niiiden oman sisäisen va
arausjärjes-telmän
n ja siihen liittyvän len
ntoyhtiön om
man verkkookaupan kau
utta. Kysei-set len
ntoyhtiöt eivvät yleensä
ä ole ulkoisttaneet lippuu- ja maksujjärjestelmiä
ä
osaks
sikaan aliha nkkijoille. Tällöin
T
liikennepalvelulaain tarkoittama puoles-ta-asio
oinnin mah
hdollistava rajapintoje
en avaamissvelvoite kohdistunee
k
e
suoraan kyseisen
n lentoyhtiö
ön varausjärjestelmän sisäiseen rajapintaan,
r
,
eikä toimintamalllissa yleens
sä ole muita sellaisia vvälittäjän ro
oolissa ole-via ta
ahoja, jota puolesta-as
siointivelvoitteet voisivvat edes vä
älillisesti taii
toissijaisesti koskkea.
Laki vaatii
v
avaam
maan vain sen
s myyntik
kanavarajappinnan, josta on pääsyy
asiaka
astiliin. Lakii ei sinänsä
ä vaadi, että
ä rajapinta aavataan kaikkiin myyn-tikana
aviin. Näin o
ollen jos len
ntoyhtiö myy lipputuottteita oman digitaalisen
n
myynttikanavansa
a kautta, pelkästään
p
tämän avaaamisen tulisi yleensä
ä
merkiksi Am
riittää. Se, että liippuja myyd
dään lisäks
si myös esim
madeuksen
n
kautta
a, ei velvoi ttane lento
oyhtiötä ava
aamaan Am
madeus-raja
apintaansa..
Amadeuksen tai muun toim
mijan GDS-jjakelukanavvaa käytetä
ään lähinnä
ä
lipputa
arjonnan gl obaalin näk
kyvyyden lu
uomiseksi m
matkatoimis
stoille. Läh--
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tökohtta kuitenkin
n lienee, että
ä puolesta-asiointirajappinnan kautta matkus-tajalle
e tarjottava varsinainen
n lipputuote
e ei saa ollaa ehdoiltaa
an huonom-pi32.
Ulkom
maiset lento
oyhtiöt, jotka
a tarjoavat lentojaan S
Suomessa yksinomaan
y
n
tai pää
äasiassa om
man verkko
okauppansa
a kautta, ovaat saattaneet toteuttaa
a
myynttijärjestelmä
änsä suhtee
ellisen yksinkertaisellaa tietoteknis
sellä ratkai-sulla, jossa eri a
alijärjestelm
mät yhdistyv
vät verkkokkauppa-taso
olla. Tällöin
n
puoles
sta-asioinniin rajapintana saattaa lopulta toi mia tehokk
kaimmin ra-japinta
a, joka vas taa toiminn
nallisuudelta
aan pitkälti kyseistä ju
ulkista verk-kokau
uppaa ja on jopa kytkök
ksissä siihen.
en vaihtoehhtoisista my
Se, mitä
m edellä o
on todettu lentoyhtiöid
l
yynti- ja ja-keluka
anavista, so
oveltuu sinä
änsä myös matkustajaavarustamoiihin. Suurett
ulkom
maiset ristei lyvarustamot myyvät lipputuotteiitaan omien sisäisten
n
varaus
sjärjestelmiiensä ja om
mien verkko
okauppojenssa kautta, mutta hyö-dyntäv
vät myös e simerkiksi edellä
e
main
nittuja palveeluntuottajia
a (Amadeuss
ja Sab
bre Corpora
ation).
Vertau
uksena voi huomioida
a Uberin, jo
oka on mobbiilisovellus ja palvelu-alusta
a. Se näyttä
ää matkustajalle käyttäjää lähellää olevat va
apaat Uber-taksit, joista hän voi valita mieluisensa
a. Matkan m
maksamine
en tapahtuu
u
sovelluksen välityyksellä. Ub
ber-kuljettaja
at käyttävätt omia auto
ojaan, joten
n
sikäli ovat eri ase
emassa, kutten EU-tuom
mioistuimenn ratkaisu osoittaa.

Ks. edellä kohta 2.1.1 jaa hallituksen esitys: ”Ehdoteettu sääntely ei
e itsessään myyöskään vaikutttaisi tuotteen hintaan, vaan
n
henkilö saa seen samoilla perrusteilla kuin tähänkin
t
asti.”
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