Pdf-ohje

Tyhjennä lomake

Henkilöliikennelupahakemus
Viranomainen täyttää
Dnro

1. Tiedot
hakijasta

Yksityisen elinkeinonharjoittajan (= toiminimellä liiketoimintaa harjoittavan) nimi
Oikeushenkilön (= esim. Oy, ky, avoin yhtiö) nimi
Hakijan syntymäkotikunta (jos hakijana yksityinen henkilö)

Hakijan henkilötunnus/Y-tunnus

Linja-autoliikenteen yrittäjäkurssin todistuksen numero (jos hakijana yksityinen)
Postiosoite (HUOM: käyntiosoite, ei postilokero)
Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

2. Liikenteestä Nimi
vastaavan
henkilön tiedot
Syntymäkotikunta

Henkilötunnus

Linja-autoliikenteen yrittäjäkurssin todistuksen numero
Postiosoite

3. Hakemuksen
aihe/aiheet
(täytä tarvittaessa
lisätietoja
lomakkeen
kohtaan 4)

Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Uusi yhteisölupa

__________ linja-autolle

Yhteisöluvan lisäjäljennös

__________ linja-autolle

Yhteisöluvan uusiminen

__________ linja-autolle

Luvanhaltijan nimen / osoitteen muutos 		
Luvanhaltijan yritysmuodon muutos
Liikenteestä vastaavan henkilön muutos
Liikennelupa kadonneen / tuhoutuneen liikenneluvan nro __________________________ tilalle
Liikennöinnin lopettaminen liikennelupien nro ________________________ nojalla _____________________ alkaen
Ilmoitus taksiliikenteen harjoittamisesta, henkilöliikenneluvan numero __________________________
Ilmoitus tavaraliikenteen harjoittamisesta kokonaismassaltaan yli 2 000 ja enintään 3 500 kg:n ajoneuvolla / -yhdistelmällä
Muu aihe, mikä? _____________________________________________________________________________________________
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4. Lisätietoja

Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM • Y-tunnus 2924753-3 • www.traficom.fi

Seuraava sivu

Tulosta
5. Päätöksen
postitus ja
laskutus

Päätös postitetaan
Hakijalle		

Laatijalle

Lomakkeen alkuun

Laskutus
Lasku lähetetään verkkolaskuna

Verkkolaskuosoite
Operaattori

Välittäjän tunnus

Hyväksyn, että viranomainen voi tehdä lupakäsittelyyn liittyviä rekisterikyselyitä väestötietojärjestelmään ja muihin laissa määriteltyihin
6. Hakijan/
laatijan allekir- viranomaisten ylläpitämiin rekistereihin.
joitus
Vakuutan, että viranomaisten rekistereihin ilmoittamani tiedot ovat ajan tasalla ja että lomakkeella antamani tiedot ovat oikein.
Paikka ja päiväys

Allekirjoitus

Nimen selvennys
Postiosoite
7. Hakemuksen
liitteet

Puhelin

Selvitys hakijan vakavaraisuudesta
Jäljennös ammatillisen pätevyyden täyttymistä osoittavasta todistuksesta (tarvittaessa)
Valtakirja (tarvittaessa)
Muu liite, mikä _______________________________________________________________________________________________

OHJEITA
Tiedot hakijasta:
Liikenneluvan nojalla saa harjoittaa ammattimaista liikennettä vain lupa-asiakirjaan merkitty luvanhaltija. Jos ammattimaista liikennettä harjoittaa
oikeushenkilö (esim. osakeyhtiö tai kommandiittiyhtiö), hakemukseen täytetään hakijaksi tämä oikeushenkilö ja sen y-tunnus. Jos ammattimaista
liikennettä harjoittaa yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimiyrittäjä), hakijaksi merkitään luonnollinen henkilö omalla nimellään (ei henkilön
omistamaa toiminimeä) ja lisäksi tämän henkilön henkilötunnus.
Liikenteestä vastaavan henkilön tiedot:
Jos lupaa hakee oikeushenkilö, sen tulee esittää hakemuksella liikenteen palveluista annetussa laissa säädetyt edellytykset täyttävää luonnollista
henkilöä yrityksen liikenteestä vastaavaksi henkilöksi. Jos lupaa hakee luonnollinen henkilö, joka itse toimii myös yrityksen liikenteestä vastaavana
henkilönä, kohdan 2 voi jättää täyttämättä. Jos luonnollinen henkilö esittää yrityksen liikenteestä vastaavaksi henkilöksi toista luonnollista henkilöä,
kohtaan 2 merkitään tämän toisen luonnollisen henkilön tiedot.
Liikenteestä vastaavan henkilön tulee johtaa tosiasiallisesti ja yhtäjaksoisesti hakijan kuljetustoimintoja. Henkilöllä tulee joko olla tosiasiallinen yhteys
hakijaan esim. sen kaupparekisteriin merkittynä organisaatiohenkilönä, omistajana/osakkaana taikka työntekijänä, tai henkilön tulee vastata tehtävästä EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen (EY) N:o 1071/2009 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti muun sopimuksen nojalla. Tarvittaessa hakemuksen
liitteeksi tulee toimittaa selvitys henkilön yhteydestä hakijaan sekä hänen tehtävistään ja vastuistaan.
Hakemuksen aihe/aiheet:
Henkilöliikenneluvan nojalla saa harjoittaa ammattimaista henkilöiden kuljettamista tiellä linja-autolla Manner-Suomessa. Liikenteen palveluista
annetussa laissa henkilöliikenneluvalla tarkoitetaan joukkoliikenteen yhteisölupaa. Uudelle hakijalle myönnetään yhteisölupa ja sille haettu määrä
ajoneuvokohtaisia jäljennöksiä. Lupa myönnetään 10 vuodeksi. Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) myöntämän yhteisöluvan nojalla saa harjoittaa myös kansainvälistä linja-autoliikennettä yhteisön alueella ja Norjassa.
Myös ennen 1.7.2018 myönnetty joukkoliikennelupa on laissa tarkoitettu henkilöliikennelupa. Joukkoliikennelupa uusitaan yhteisöluvaksi. Uusia
joukkoliikennelupia ja niiden oikeaksi todistettuja jäljennöksiä ei myönnetä, vaan näissä tilanteissa hakijalle myönnetään korvaava yhteisölupa.
Joukkoliikenneluvan nojalla saa harjoittaa vain kansallista linja-autoliikennettä Manner-Suomessa.
Luvan uusimista koskeva hakemus on suositeltavaa panna vireille viimeistään kuukautta ennen luvan voimassaolon päättymistä. Näin menetellen
uusittavan luvan nojalla saa jatkaa liikenteen harjoittamista, kunnes hakemusasia on ratkaistu.
Liikennelupa peruutetaan luvanhaltijan pyynnöstä. Peruuttamista voi pyytää tällä lomakkeella (liikennöinnin lopettaminen). Peruutettavat liikenneluvat tulee palauttaa Traficomille.
Henkilöliikenneluvan nojalla saa harjoittaa taksiliikennettä. Luvanhaltijan tulee kuitenkin tehdä taksiliikenteen harjoittamisesta ilmoitus Traficomille.
Ilmoituksen voi tehdä tällä lomakkeella lupahakemuksen yhteydessä tai erillisellä ilmoituslomakkeella. Jos ilmoittajalla on jo voimassaoleva henkilöliikennelupa, luvan numero tulee merkitä hakemukseen. Oikeus harjoittaa taksiliikennettä alkaa, kun ilmoitus on saapunut Traficomiin. Jos ilmoittajalla ei ole vielä voimassaolevaa henkilöliikennelupaa, oikeus harjoittaa taksiliikennettä alkaa, kun liikennelupa on myönnetty ja voimassa. Ilmoitus
on yrityskohtainen, ei ajoneuvokohtainen. Luvanhaltijan on huolehdittava siitä, että taksiliikenteessä käytettävän ajoneuvon käyttötarkoitukseksi on
ilmoitettu luvanvarainen käyttö.
Henkilöliikenneluvan haltija saa kuljettaa tavaraa linja-autolla. Jos tavarankuljetusta suoritetaan jollain muulla kuin linja-autolla ja ajoneuvon tai
yhdistelmän kokonaismassa on yli 2 000 kg, mutta enintään 3 500 kg, henkilöliikenneluvan haltijan tulee tehdä tavaraliikenteen harjoittamisesta ilmoitus Traficomille. Ilmoituksen voi tehdä tällä lomakkeella lupahakemuksen yhteydessä tai erillisellä ilmoituslomakkeella. Oikeus harjoittaa
tavaraliikennettä alkaa, kun ilmoitus on saapunut Traficomiin. Ilmoitus on yrityskohtainen, ei ajoneuvokohtainen. Jos tavarankuljetukseen käytettävän
muun ajoneuvon kuin linja-auton tai yhdistelmän kokonaismassa ylittää 3 500 kg, henkilöliikenneluvan haltijalla tulee olla myös tavaraliikennelupa.
Luvanhaltijan on huolehdittava siitä, että tavaraliikenteessä käytettävän ajoneuvon käyttötarkoitukseksi on ilmoitettu luvanvarainen käyttö.
ELY-keskuksen myöntämä joukkoliikenteen yhteisölupa ei ole liikennepalvelulaissa tarkoitettu henkilöliikennelupa. ELY-keskuksen myöntämä yhteisölupa oikeuttaa voimassaolonsa ajan vain kansainvälisen linja-autoliikenteen harjoittamiseen yhteisön alueella ja Norjassa. ELY-keskuksen myöntämän yhteisöluvan nojalla ei saa harjoittaa kansallista liikennettä Suomessa. ELY-keskuksen myöntämällä yhteisöluvalle ei myönnetä lisäjäljennöksiä,
vaan näissä tilanteissa hakijalle myönnetään korvaava yhteisölupa.
Hakijan/laatijan allekirjoitus:
Hakemuksen allekirjoittajalla tulee olla hakijan nimenkirjoitusoikeus. Jos hakijan nimen kirjoittaminen edellyttää useamman henkilön allekirjoitusta,
kaikkien näiden henkilöiden tulee allekirjoittaa hakemus.
Hakemuksen liitteet:
Jos hakemuksella haetaan uutta lupaa, lisälupia tai luvan uusimista, hakemukseen tulee pääsääntöisesti liittää selvitys hakijan vakavaraisuudesta.
Vakavaraisuus tulee osoittaa myös yritysmuodon muutosta koskevan hakemuksen yhteydessä. Vakavaraisuus voidaan osoittaa HT-, KHT- tai JHT
-tilintarkastajan antamalla todistuksella hakijan taloudellisista voimavaroista ja/tai pankkivakuudella (so. pankkitakaus tai tilipanttaus). Pankkivakuus
tulee toimittaa Traficomille postitse alkuperäisenä kappaleena.
Hakijan/liikenteestä vastavan henkilön ammatillisen pätevyyden osoittava todistusjäljennös tulee yleensä toimittaa vain, jos hakijalla/liikenteestä
vastaavalla henkilöllä ei ole aiempia, henkilöliikennelupiin liittyviä vastuita luvanhaltijana tai liikenteestä vastaavana henkilönä, ja jos henkilön ammatillinen pätevyys on saatu ennen 1.1.2007.

