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SOPIMUS KAUKO- JA LÄHILIIKENTEEN OSTAMISTA KOSKEVAN SOPIMUKSEN
1.1.2016–31.12.2019 MUUTTAMISESTA
Johdanto
Henkilöjunaliikenne jakautuu Suomessa sopimustyyppien mukaan erilaisiin liikennekokonaisuuksiin. Ensinnäkin liikenne- ja viestintäministeriön ja VR-Yhtymä Oy:n välillä on voimassa henkilöjunaliikenteen yksinoikeutta koskeva käyttöoikeussopimus. Yksinoikeussopimuksella ministeriö on
asettanut VR:lle rautateiden henkilöliikennettä koskevan julkisen palvelun velvoitteen. Sen vastineena ministeriö on myöntänyt VR:lle yksinoikeuden rautateiden henkilöjunaliikenteen harjoittamiseen sopimuksessa yksilöidyllä rataverkolla.
Yksinoikeussopimus koskee sekä VR:lle myönnettyä yksinoikeutta rautateiden henkilöjunaliikenteen harjoittamiseen eli niin sanottua markkinaehtoista liikennettä että tämän yksinoikeuden vastineeksi asetettua julkisen palvelun velvoitteen alaista liikennettä eli niin sanottua velvoiteliikennettä.
Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö hankkii VR:ltä niin sanottua ostoliikennettä henkilöjunaliikenteen kaukoliikenteeseen sekä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alueen ulkopuolista lähijunaliikennettä. Voimassaoleva liikenne- ja viestintäministeriön ja VR:n välinen
sopimus päättyy 31.12.2019. Lisäksi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä hankkii VR:ltä lähijunaliikennettä omalle alueelleen.
Sopimus ostoliikennesopimuksen muuttamisesta
Liikenneverkon kehittämistä arvioiva parlamentaarinen työryhmä on ehdottanut parannusta raideliikenteen tuetun liikenteen palvelutasoon tavoitteena vaikuttaa ihmisten liikkumistottumuksiin energia- ja ilmastostrategian mukaisesti. Tätä varten ryhmä esitti kahden miljoonan euron vuosittaista talousarviomäärärahalisäystä raideliikenteeseen vuosille 2018–2021.
Ehdotetun määrärahan lisäyksen vuoksi valtion talousarvion momentilla 31.30.63 (joukkoliikenteen
palvelujen osto ja kehittäminen) junaliikenteen ostoihin käytettävissä oleva määräraha on vuosina
2018–2021 kaksi miljoonaa euroa suurempi verrattuna vuoteen 2017.
Liikenne- ja viestintäministeriö on arvioinut lisämäärärahan kohdentamista siten, että sen vaikuttavuus olisi mahdollisimman suuri. Tämän vuoksi palvelutasoa ehdotetaan parannettavan lähinnä työja opiskelumatkoihin käytettävässä liikenteessä. Lisämääräraha ehdotetaan kohdennettavan seuraavasti:
-

Kajaani–Kuopio-välille lisättäisiin aikainen aamuvuoro ja Kuopio–Kajaani-välille myöhäinen iltavuoro

-

Ylivieska–Kokkola-välille lisättäisiin aikainen aamuvuoro ja Kokkola–Ylivieska-välille
myöhäinen iltavuoro

liikenne- ja viestintäministeriö

-

Kotka–Kouvola-välillä otettaisiin käyttöön toinen kalustoyksikkö, joka mahdollistaisi toimivat työmatkayhteydet molempiin suuntiin

-

Pori–Tampere-välille lisättäisiin yksi aamuvuoro ja Tampere–Pori-välille yksi vuoro aamupäivään

-

Helsinki–Kolari-välille lisättäisiin neljäs ja viides viikoittainen vuoro

-

Seinäjoki–Vilppula-välin tarjontaa parannettaisiin aikaisen aamun ja myöhäisen illan osalta

-

Joensuu–Nurmes-välin tarjontaa lisättäisiin lauantai-illan ja sunnuntaiaamun vuoroilla
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Liikenne- ja viestintäministeriö ja VR-Yhtymä Oy ovat neuvotelleet edellä kuvatuista parannuksista
ostoliikennesopimuksella toteutettavan liikenteen palvelutasoon. Palvelutason parannukset toteutetaan vuosille 2016–2019 voimassa olevan ostoliikennesopimuksen muutoksella. Muilta kuin liikennetarjontaa koskevalta osin aiemmin tehty ostosopimus ja sen ehdot jäävät voimaan.
Vuosille 2020–2021 kohdistuvan lisämäärärahan käytöstä sovitaan myöhemmin erikseen.
Sopimuksen muutos tulee voimaan, kun molemmat sopimuspuolet ovat allekirjoittaneet sen. Sopimuksen mukainen lisäliikenne alkaa muilta osin 25.3.2018, mutta Helsinki–Kolari-yhteysvälin osalta 18.6.2018 ja Pori–Tampere-yhteysvälin osalta 13.8.2018. Lisäliikennettä ei voida kokonaisuudessaan aloittaa samaan aikaan soveltuvan kaluston ja henkilöstön rajallisuudesta johtuen. Aiemman
ostosopimuksen mukainen liikenne jatkuu aiemmin sovitulla tavalla.
Sopimus on voimassa määräaikaisena 31.12.2019 asti samoin kuin ostoliikennesopimus.
Ostoliikennesopimuksen muutos käsitellään raha-asiainvaliokunnassa (Valtioneuvoston määräys
asioiden käsittelystä valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa (TM0201/VM/2081/00.00.00/2012;
3.1.2002/15.11.2012) kohta 2.2.9).

