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Liikenne ja viestintäministeriö

§ 503
Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta hallituksen 
esitykseksi liikennekaareksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HEL 2016-004646 T 03 00 00

Lausunto

Kaupunginhallitus päätti antaa liikenne- ja viestintäministeriölle luon-
noksesta hallituksen esitykseksi liikennekaareksi sekä eräiksi siihen liit-
tyviksi laeiksi seuraavan lausunnon:

Kaupunginhallitus toteaa, että hallituksen esitys liikennekaareksi sisäl-
tää useita kannatettavia ja hyviä tavoitteita, mutta myös mm. kuntien 
talouden ja joukkoliikenteen järjestämisen sekä palvelutason kannalta 
haasteellisia ja osin tulkinnanvaraisia piirteitä, joita on syytä kuvata tar-
kemmin ja selventää jatkovalmistelussa. Esitykseen sisältyy myös 
asioita, joiden osalta tulisi tehdä kattava vaikutusten arviointi.

Helsinki tukee liikennekaaren tavoitteita uuden teknologian ja digitali-
saation käyttöönottamiseksi ja edistämiseksi liikenteen palveluissa. Lii-
kennekaaressa esitetty avoimiin rajapintoihin ja tietojen yhteensopivuu-
teen liittyvä asiakaslähtöisyyden vahvistaminen ja tiedon avaaminen 
ovat myös Helsingin kaupungin strategiaohjelman 2013-2016 ja vuon-
na 2015 käynnistyneen Digitaalinen Helsinki –ohjelman mukaisia ta-
voitteita. 

Digitalisaatiolla on todennäköisesti tulevaisuudessa merkittävä rooli ko-
ko pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmän kehittämisessä. Esitetty 
tietojen laajempi ja helpompi saatavuus voi johtaa uudenlaisen palvelu-
tuotannon ja uusien palveluinnovaatioiden syntyyn, jotka parhaimmil-
laan parantavat liikkumisen joustavuutta ja lisäävät vaihtoehtoja mat-
kustaa sekä alentavat kulkemisen kustannuksia. Älyliikenteeseen liitty-
vien järjestelmien kokonaisvaltaisempi hyödyntäminen liikennejärjestel-
mätasolla edellyttää eri osapuolten aktiivista toimintaa kokeilujen ja pi-
lotointien osalta, jotta niiden roolista, toimivuudesta ja liikennejärjestel-
mätason vaikutuksista saataisiin lisää tietoa.
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Kaupunginhallitus toteaa, että jatkovalmistelussa, kun liikennekaaressa 
esitettyjä velvoitteita lippujärjestelmien yhteentoimivuudesta täsmenne-
tään, tulisi ottaa huomioon pääkaupunkiseudun tekemät merkittävät pa-
nostukset yhtenäisen lippu- ja tariffijärjestelmän kehittämiseen. Maksu-
järjestelmien kehittämisessä tulee kattavasti huolehtia asiakkaiden tie-
tosuojasta.

Pääkaupunkiseudulla joukkoliikenne on järjestetty EU:n palvelusopi-
mus-asetuksen (1370/2007) mahdollistaman toimivaltaisen viranomai-
sen (HSL) myöntämän yksinoikeuden mukaisesti. Yksinoikeuden mah-
dollistamalla kokonaisvaltaisella liikennejärjestelmätason suunnittelulla 
on saavutettu nykyisin toimiva ja kustannustehokas joukkoliikennejär-
jestelmä, joka pärjää hyvin palvelutasovertailuissa vastaavan kokoisten 
eurooppalaisten kaupunkiseutujen kanssa. Samalla on ollut mahdollista 
liikenneverkon ja palvelutason pitkäjänteinen suunnittelu yhdessä 
maankäytön, asumisen ja palvelurakenteen kehittämisen kanssa.

Liikennekaari -esityksen mukaan nykyinen joukkoliikennelaki kumottai-
siin kokonaisuudessaan. Lakimuutoksen perusteluissa mainitaan, että 
toimivaltaiset viranomaiset (kuten HSL) voisivat kuitenkin edelleen tar-
vittaessa myöntää EU:n palvelusopimusasetuksen mukaisia yksinoi-
keuksia ja kieltää niiden vastaisen toiminnan. Palvelusopimusasetuk-
sen mukaisia menettelyitä käyttäessään toimivaltaisten viranomaisten 
olisi kuitenkin huomioitava, että palvelusopimuksen tavoitteena on 
markkinoiden mahdollisimman vapaa toiminta. Tämä maininta jättää 
tulkinnanvaraa lain soveltamisessa ja voi johtaa toimivaltaisten viran-
omaisten ja yksityisten liikenteen harjoittajien välisiin pitkiin oikeuspro-
sesseihin. 

Helsinki ja muut pääkaupunkiseudun kunnat yhdessä valtion kanssa 
ovat viime vuosina panostaneet voimakkaasti joukkoliikenteeseen ja 
erityisesti raideliikenteen kehittämiseen (mm. Länsimetro, Kehärata). 
Myös lähitulevaisuudessa on suunnitteilla useita merkittäviä joukkolii-
kenneinvestointeja (mm. Raide-Jokeri, Kruunusillat). Nämä panostuk-
set mahdollistavat kaupunkien kasvun ja seudulle tavoitellun asunto-
tuotannon.

Esitetyllä lakimuutoksella ei tulisi mahdollistaa tilannetta, jossa yksityi-
set liikenteen harjoittajat kilpailisivat jo kertaalleen kilpailutettujen sopi-
musliikenteen toimijoiden kanssa samoista matkustajista vain suurten 
matkustajakysynnän reiteillä ja ruuhka-aikaan siten, että HSL:n ja kun-
tien vastuulle jäisi-vät edelleen vähäisen matkakysynnän reitit. Kysytty-
jen reittien lipputulojen jakaantuminen useammalle liikenteen harjoitta-
jalle nostaisi joukkoliikenteen järjestämisen kustannuksia. Samalla 
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suurten, jo tehtyjen joukkoliikenneinvestointien kannattavuus ja rahoi-
tuspohja heikentyisi, mikä olisi kansantaloudellisestikin epäsuotuisaa.

Kaupunginhallitus toteaa, että esitettyä jälkikäteiskontrollia yksinoikeu-
den vastaisen toiminnan puuttumiseen tulisi harkita täydennettävän esi-
merkiksi ilmoitusvelvollisuudella, mikä mahdollistaisi ennakoinnin liiken-
teen hallinnan osalta.

Nykyisin joukkoliikennelinjojen kilpailutuksessa huomioidaan mm. lii-
kennöitävän kaluston vähäpäästöisyys ja kaluston soveltuvuus liikun-
taesteisille matkustajille. Markkinaehtoisessa joukkoliikenteessä ei vält-
tämättä ole riittävää kannustetta kehittää kulkumuotoja liikenteen ul-
koisvaikutusten ja esteettömyyden näkökulmasta.

Kaupunginhallitus toteaa, että luonnosta hallituksen esitykseksi liiken-
nekaareksi tulisi jatkovalmistelussa tarkentaa joukkoliikenteen järjestä-
miseen liittyvien asioiden osalta siten, että pääkaupunkiseudun liiken-
neverkon ja joukkoliikenteen pitkäjänteinen suunnittelu yhdessä tiivisty-
vän maankäytön, asumisen ja palvelurakenteen kehittämisen kanssa 
on edelleen mahdollista. Samassa yhteydessä tulisi tehdä vaikutusten 
arviointi, jossa tarkastellaan kaupunkiseutujen mahdollisuuksia järjes-
tää liikenne tehokkaasti, ympäristöystävällisesti, esteettömästi ja tasa-
puolisesti liikenteen tekninen kehitys huomioiden.

Esitetyillä henkilö- ja tavaraliikennettä koskevien säännösten yhdistämi-
sellä voidaan arvioida olevan liikkumisen kokonaisuutta tehostava, kus-
tannuksia alentava ja uudenlaisia mahdollisuuksia tarjoava vaikutus. 
Yhteiskunnan korvaamien kuljetusten yhdistämistä yleiseen joukkolii-
kenteeseen säätelevät kuitenkin myös vammaispalveluasetuksen ja so-
siaalihuoltolain määräykset palvelujen järjestämisestä.

Taksien määräsääntelyn purkaminen lisännee tarjontaa ja alentanee 
kustannuksia. Kuljetuskustannusten kasvu on ollut haaste julkisesti ra-
hoitetuille kuljetuspalveluille. Taksiliikenteen enimmäishinnan sääntelyn 
poistamiseen ja päivystysvelvoitteesta luopumiseen liittyvät haasteet 
on kaupungin järjestämien palvelujen näkökulmasta mahdollista rat-
kaista kilpailuttamisen yhteydessä. Palveluja hankittaessa voidaan 
myös asettaa kuljettajille erityisiä laatu- ja osaamisvaatimuksia.

Kaupunginhallitus toteaa, että esitysluonnoksessa ehdotettu muutos 
joukkoliikenteen palveluiden ostoihin ja kehittämiseen tarkoitetun val-
tion talousarvion momentin määrärahan käyttämiseksi myös liikenne-
palvelun asiakkaan tukemiseen (ns. digitaalinen palveluseteli) vaatisi 
täsmentämistä uudistuksen toteutustavan ja vaikutusten arvioinnin 
osalta. Palvelusetelin ei tulisi johtaa siihen, että valtion joukkoliikenteen 
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kehittämiseen tarkoitettu tuki hajaantuisi siten, että sen vaikuttavuus 
pienenisi entisestään.

Lopuksi kaupunginhallitus toteaa, että ennen päätöksentekoa Liikenne-
kaaren suoria ja välillisiä vaikutuksia tulee arvioida riittävän laajasti eri 
asiakasryhmien sekä pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmän ja yh-
teiskunnan kokonaistaloudellisuuden näkökulmasta. Keskeiset vaiku-
tukset liittyvät liikkumisen tasa-arvoon, ympäristöön, maankäyttöön ja 
talouteen. Myös joukkoliikenteen markkinoiden toiminnalle ja liikenteen-
harjoittajien yhdenvertaiselle kilpailuasemalle aiheutuvat vaikutukset ja 
mahdolliset häiriöt pitää selvittää luotettavalla tavalla.
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