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Esitys ostojunaliikenteen turvaamiseksi vuoden ajaksi

Esittelitte liikenne- ja viestintäministerinä vuonna 2009 VR:n henkilöjunaliikenteen yksinoikeussopimuksen. Hyväksymisen yhteydessä talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi muun
muassa kannanottoa, jonka mukaan
”Rautateiden henkilöliikenteeseen sovelletaan verkostoperiaatetta ja henkilöliikenteen palveluja tarkastellaan yksinoikeussopimuksen sekä kauko- ja lähiliikenteen ostosopimusten muodostamana kokonaisuutena.”1

Yksinoikeuden piti varmistaa monilukuisemmat, luotettavammat ja korkealaatuisemmat palvelut kuin mitä pelkästään markkinaehtoisesti voitaisiin tarjota.2 Lisäksi ”on mahdollista pitkäjänteisesti kehittää junaliikennettä ja lisätä esimerkiksi alueellista liikennettä, mikä nykytilanteessa on mahdotonta ostomäärärahojen riittämättömyyden takia”.3

Viimeistään tänä syksynä sopimuskokonaisuus on osoittanut toimimattomuutensa, koska sekä
markkinaehtoista4 että ostojunaliikennettä5 supistetaan. Liikenne- ja viestintäministeri Anne
Berner on sinänsä aivan oikein alkanut miettiä nykytilan vaihtoehtoja6. Eteneminen on kuitenkin takaperoista, koska uudistuksia toteutetaan vasta yhteyksien lakkauttamisen jälkeen7.
Matkustajat joutuvat siksi siirtymään hitaampiin linja-autoihin, oman auton käyttäjiksi ja
jotkut joutunevat myös vaihtamaan asuinpaikkaansa.
Ministerit Berner8 ja Sipilä9 ovat jo ehtineet väittää, etteivät he voi tehdä mitään markkinaehtoisten junien lakkauttamiselle, vaikka yksinoikeussopimuksessa selvästi mainitaan 1 – 3 vuoden siirtymäajat10. Lehtitietojen mukaan Te voisitte kuitenkin hankkia jatkoaikaa ostojunayhteyksille11. Esitämmekin, että järjestätte koko ostojunaliikenteelle tässä vaiheessa vuoden pi1
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tuisen jatkoajan nykyisessä laajuudessaan (jos uusien vaihtoehtojen selvitystyö etenee hitaasti,
2
väliaikaisratkaisulle pitää miettiä lisärahoituskeinot). Edes tällainen vastaantulo on vähintäänkin kohtuullista, koska Te olette luonut tämän epäonnistuneen sopimuskokonaisuuden.

Yhteensä 12,3 miljoonan euron leikkauksista voidaan lähes kokonaan välttyä käyttämällä
hyväksi Pisara-radan suunnittelumäärärahoja (11 miljoonaa euroa). Hallituskaan ei kiirehdi radan rakentamista12 ja Liikennevirastonkin mukaan Pisaraa tarvitaan aikaisintaan 2030-luvulla13. Itse asiassa virasto on esittänyt hankkeen lykkäämistä ensi vuosikymmenelle14 ja edustamanne puolue on äskettäin niin ikään tehnyt ehdotuksen suunnittelun lykkäämiseksi.15
Pisaran suunnittelusopimuksissakin on varauduttu hankkeen keskeytymiseen16 ja niin sanottu
MAL-sopimuskin on jo otsikkonsa mukaisesti vain aiesopimus17, joka ei voi sitoa Eduskunnan käsiä. Radan suunnittelua ehditään hyvin jatkaa myöhemmin tällä hallituskaudella ja niin
ikään käytettävissä on EU:n 16,3 miljoonan euron määräraha18. Toisaalta löytänette hallituksen uudessa avokonttorihengessä yhdessä ministeri Bernerin kanssa puuttuvat 1,3 miljoonaa
kaikkien ostoliikennejunien kulun turvaamiseksi.
Muistamme yhä, että Teillä ei ole tapana vastata kansalaiskirjeisiin19 ja että Valtioneuvoston
oikeuskansleri on hyväksynyt tämän kansalaisia halveksivan käytännön20. Olemme kuitenkin
tyytyväisiä positiiviseen lopputulokseen, vaikka siitä ei meitä erikseen informoitaisikaan.
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