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J o h d a n to

Henkilöjunaliikenne jakautuu Suomessa sopimustyyppien mukaan erilaisiin liikennekokonaisuuksiin. Liikenne- ja viestintäministeriön ja VR-Yhtymä Oy:n välillä on voimassa henkilöjunaliikenteen yksinoikeutta koskeva käyttöoikeussopimus, joka on tehty EU:n palvelusopimusasetuksen (1370/2007) nojalla. Yksinoikeussopimuksella ministeriö on asettanut VR-Yhtymä
Oy:lle rautateiden henkilöliikennettä koskevan julkisen palvelun velvoitteen. Sen vastineena
ministeriö on myöntänyt VR-Yhtymä Oy:lle yksinoikeuden rautateiden henkilöjunaliikenteen
harjoittamiseen sopimuksessa yksilöidyllä rataverkolla.
Yksinoikeussopimus koskee sekä myönnettyä yksinoikeutta rautateiden henkilöjunaliikenteen
harjoittamiseen, eli niin sanottua markkinaehtoista liikennettä, että tämän yksinoikeuden vastineeksi asetettua julkisen palvelun velvoitteen alaista velvoiteliikennettä. Velvoiteliikenteessä
on kyse vuoroista tai reiteistä, jotka eivät ole taloudellisesti kannattavia, mutta joiden avulla
ylläpidetään laajempaa junaliikennettä. Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö hankkii VR-Yhtymä Oy:ltä niin sanottua ostoliikennettä. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä puolestaan
hankkii VR-Yhtymä Oy:ltä omalle toimivalta-alueelleen niin sanottua lähijunaliikennettä.
Liikenne- ja viestintäministeriö ja VR-Yhtymä Oy tekivät joulukuussa 2009 sopimuksen rautateiden henkilöliikennepalvelujen tarjonnasta HSL:n toimivalta-alueen ulkopuolisessa liikenteessä. Sopimuksella myönnettiin yksinoikeus vuoden 2019 loppuun asti. Heinäkuussa 2013
ministeriö ja VR-Yhtymä Oy sopivat, että sopimusta jatketaan vuoden 2024 loppuun asti. Yksinoikeussopimuksen jatkosopimuksessa sovittiin lisäksi, että VR-Yhtymä Oy:n julkisen palvelun velvoitteen alaisesta liikennöintivelvoitteesta aiheutuvat kustannukset, joilla osapuolten vakiintuneessa käytännössä tarkoitetaan kustannusten ja lipputulojen välistä nettokustannusta ovat
1.1.2020 alkaen enintään 21 miljoonaa euroa vuodessa. Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö
ja VR-Yhtymä Oy sopivat helmikuussa 2016 sopimuksen kauko- ja lähiliikennepalvelujen ostoista. Voimassaoleva ostoliikennesopimus kattaa vuodet 2016–19 ja on voimassa 31.12.2019
asti.
Helmikuussa 2016 allekirjoitetun ostoliikennesopimuksen mukaan kauko- ja lähiliikenteen henkilöliikennepalveluita ostetaan sopimuskauden aikana 109,7 miljoonalla eurolla (alv. 0) eli 27,4
miljoonalla eurolla (alv. 0) vuodessa. Vuoden 2017 budjettiriihessä ehdotettiin ostoliikenteen
määrärahan korottamista 2 miljoonalla neljäksi vuodeksi alkaen vuodesta 2018. Ostoliikennemäärärahan korotuksen johdosta liikenne- ja viestintäministeriö ja VR-Yhtymä Oy lisäsivät ostoliikennettä vuosille 2018 – 2019. Vuotuinen määräraha nousi samalla 29,2 miljoonaan euroon
(alv. 0) vuodessa. Julkisen palvelun velvoitteen alainen liikenne saa sopimuksen mukaan tuottaa
yhtiölle enintään 20 miljoonan euron vuotuisen nettokustannuksen.
Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi huhtikuussa 2017 rautateiden henkilöliikenteen
avaamisesta kilpailulle. Linjauksen mukaisesti kilpailun avaaminen aloitetaan Etelä-Suomen
taajamaliikenteestä. Kilpailutetun liikenteen olisi tarkoitus alkaa kesäkuussa 2022.
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Liikenne- ja viestintäministeriö sekä VR-Yhtymä Oy ovat neuvotelleet henkilöjuna liikenteen
ostosopimuksen sisällöstä seuraavalle sopimuskaudelle. Oikeuskanslerin suosituksesta sopimus
tehtäisiin toimitusministeristön aikana vain vuodeksi, se alkaisi 1.1.2020 ja päättyisi
31.12.2020. Osapuolet voivat jatkaa sopimusta 19.6.2022 asti (Optiokausi) sopimalla Optiokauden käyttämisestä kirjallisesti viimeistään 31.12.2019 mennessä. Optiokauden pituudessa on
huomioitu suunniteltu rautatieliikenteen kilpailun avaaminen. Aikataulukauden muutosajankohdasta johtuen VR saattaa omasta aloitteestaan aloittaa uuden sopimuksen mukaisen liikenteen jo 15.12.2019.
Uusi ostoliikennesopimus on laadittu siitä lähtökohdasta, että taajamajunaliikenteessä käytettävä Sm2- ja Sm4- kalusto pysyy VR-Yhtymä Oy:n omistuksessa. Sopimuksessa on huomioitu
osana raideliikenteen kilpailun avaamista perustettavan kiinteistöyhtiön vaikutukset VR-Yhtymä Oy:n kustannusrakenteeseen. Ostoliikennesopimuksen allekirjoittamishetkellä yhtiön lopulliset kustannusvaikutukset VR-Yhtymä Oy:n toimintaan eivät ole tiedossa. Osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan tilanteen ratkaisemisesta ja mahdollisesti tarvittavista sopimusmuutoksista, jos kiinteistöyhtiön varikkotilojen käytöstä perimä vuokra tai asemien käytöstä perimä
korvaus ylittävät VR:n tarjouksessa huomioidun nykyisen varikkotilan ja/tai asemien käytöstä
aiheutuvan kustannustason, ja sopimuksen mukaista liikennettä ei ole mahdollista toteuttaa sovitun kuukausittaisen liikennöintikorvauksen puitteissa.
Uuteen ostoliikennesopimukseen on sisällytetty kolme jatkosuunnittelussa ollutta alueellista junaliikennepilottia, joilla vastataan aiempaa paremmin alueelliseen liikkumistarpeeseen. Lisäksi
on huomioitu alueiden toiveet liikenteen lisäyksistä kaluston ja ratakapasiteetin sallimissa puitteissa. Kaikkiaan sovittu kokonaisuus lisää merkittävästi lähijunaliikenteen tarjontaa ja kehittää
aikataulurakenteita kaukoliikenteessä. Sopimuksen seurantaan ja valvontaan on luotu selkeä
mekanismi ja sopimuksella pyritään lisäämään läpinäkyvyyttä julkisen rahan käyttöön muun
muassa ottamalla yksityiskohtaisemmin huomioon EU:n palvelusopimusasetuksen (1370/2007)
ja sen muutosasetuksen (2017/2238) vaatimukset.
Ostoliikennesopimuksen mukaan henkilöjunaliikennepalveluita ostetaan 29,2 miljoonalla (alv.
0) eurolla vuodessa, mikä vastaa vuodelle 2019 myönnettyä määrärahaa 32,170 miljoonaa euroa
(alv. 10). Uuden ostoliikennesopimuksen voimaantulo vuoden 2020 alussa edellyttää, että eduskunta on myöntänyt tarvittavan määrärahan valtion talousarvion momentille 31.30.63 (joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen). Jos määrärahaa vähennettäisiin, sopimuksessa on
sovittu muutosmekanismista, jolla hankittavan liikenteen määrää sopeutetaan yhteisesti sovitulla tavalla.
Voimassaolevan yksinoikeussopimuksen mukaan yksinoikeuden vastineena liikennöitävän velvoiteliikenteen nettokustannukset saavat olla enintään 20 miljoonaa euroa vuodessa. Heinäkuussa 2013 solmitun yksinoikeussopimuksen jatkosopimuksen mukaisesti yksinoikeuden vastineeksi liikennöitävän velvoiteliikenteen enimmäismäärä on 1.1.2020 alkaen 21 miljoonaa euroa. Nykyinen velvoitepäätös on voimassa 14.12.2019 asti. Liikenne- ja viestintäministeriö tekee uuden päätöksen ennen voimassa olevan päätöksen loppua.
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