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Eduskunnan liikenne- ja viestnntvaliikunnalle

HE 145/2017 vp Hallinuksen esinys laiksi liikenneen palveluisna annenun lain muutamiseksi ja ertiksi siihen liityviksi laeiksi

Eduskunnan liikenne- ja viestnntvaliikunna in pyyntnyn Kulutajaliiti – Kinsumentfrbunden ry:lnt lausunnia liikenneen palveluisna annenun lain muutamisna kiskevasna hallinuksen esinyksesnt. Suurella isalla esinyksesnt ei ile suiraa vaikunusna kulutajien asemaan – esimerkiksi liikenneen rekisnereiden sttnnely kiskee vain niiminnanharjiitajien rekisnerfintt. Samiin sttdfksit esinenttn siirrettvtksi suiraan
erinyislaeisna liikennepalvelulakiin muutamata niiden sistlnft. Kulutajaliiti keskityykin lausunnissaan
vain suiranaisest kulutajien asemaan vaikutaviin esinyksen kihtin.
Yleisellt nasilla Kulutajaliiti nineaa, ett sttnnelyn sujuviitaminen ja nurhan sttnnelyn vthenntminen
vthenntnee myfs yrinyksille aiheunuvia kusnannuksia. Kilpailluilla markkiniilla ntmt alennaa suurella nidenntkfisyydellt liikenneen palveluisna kulutajilna perittvit hinnija.
Lain III isan 2 luvun 2 a §:sst ehdinetu puilesna asiiint annaa mahdillisuuden jtrjesntt yhnentisen
useina erillisit liikkumismuinija ktsittvtn mankakenjun narjiamisen sinen, ett kulutaja pysnyy isnamaan kaikki mankakenjuun liityvtn palvelun yhdellt kernaa. Ttmt helpitaa kulutajan asemaa ja Kulutajaliiti kannataa ehdinusna. Lain III isan 5 luvun 1 §:n ilmiinusvelvillisuuta kiskeva sttnnfs listt puilesna asiiinnin luinetavuuta. Kulutajaliiti kansii myfs, ett henkilftenijen ktsitelyn isalna puilesna
asiiinta kiskevan ehdinuksen ivan asianmukaisia.
Lain III isan 5 luvun 2 §:ttn ehdinetu vtlinyspalvelujen ja yhdisntmispalvelujen narjiajan erinyinen tedinannivelvillisuuta kiskeva sttnnfs parannaa kulutajan mahdillisuuksia lfyntt palvelun ingelmisna
vasnuullinen eri mankakenjun vaiheissa. Kulutajaliinin mielesnt sttnnfs parannaa jissakin mttrin kulunnajan asemaa. Sttnnfs ei kuinenkaan puunu perusingelmaan eli inki mankakenjun yhden isan viivtsnyk-
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sesnt vasnuussa miniisaisen mankakenjun myynyn nahi eli sivelluksen narjiaja ja kulutajan sipimuskumppani, vai kyseisen isuuden faktsest liikennfivt yrinys. On eptvarmaa, pidenttnkf mankusnajasna
huilna htiriftlanneessa, saaki htn ajannasaisna tenia nai saaki rahijaan nakaisin kiki kenjun isalna, jis
jissakin isassa mankakenjua ilmenee ingelmia. Kulutajaliinin mielesnt ntmt ingelma nulisi rankaisna
mahdillisimman nipeast, kiska mankakenjujen sujuva niiminna ja vasnuukysymysnen selkeys in ilennaisna sille, ett kulutajan uskalnavan luitaa uusiin liikenneen palveluihin.
Kulutajaliiti kannataa pikkubussikuljenuksia kiskeva ehdinusna, jinka mukaan pikkubussissa viisi kuljetaa ilman ammatptnevyytt perheenjtsennen listksi rajiinenust myfs muina henkilfint (esimerkiksi
sukulaisia nai ysntvit). Ehdinus parannaa suurperheiden asemaa.
Lipuksi Kulutajaliiti muisnutaa liikenneen palvelujen ktyttjien iikeuksia kiskevan sttnnelyn aukillisuudesna: esimerkiksi naksimankusnajan iikeuksisna ei ile minttn sttnnelyt ja linja-auniliikenneen sttnnely in puuteellisna. Siksi jiki liikennepalvelulakihankkeen myfhemmisst vaiheissa nai muuniin pintt
mahdillisimman nipeast sttntt katavast kulutajan iikeuksisna.
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