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LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE 
 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 28.5.2003 työryhmän selvittämään rautatieliikenne-
hallinnon kehittämistarpeet sekä toimialan viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteis-
työsuhteet sekä viranomaistehtävien mahdolliset uudelleenjärjestämisen tarpeet ottaen eri-
tyisesti huomioon uudessa rautatieliikennelainsäädännössä säädetyt viranomaistehtävät 
sekä yhteisölainsäädännön vaatimukset.  
 
Työryhmän tehtävänä oli selvittää rautatieliikennehallinnon nykyisen organisoinnin kehit-
tämistarpeet sekä alan viranomaistehtävien nykytilanne erityisesti sääntely-, valvonta- ja 
turvallisuustehtävien sekä rataverkon hallintaan liittyvien tehtävien osalta. Työryhmän tuli 
tehdä ehdotus ns. turvallisuusdirektiiviehdotuksessa tarkoitetun kansallisen turvallisuusvi-
ranomaisen perustamiseen liittyvistä järjestelyistä sekä tarvittavilta osin myös muiden rau-
tatieliikennehallinnon viranomaistehtävien uudelleenjärjestämisestä. 
 
Työryhmän puheenjohtajaksi liikenne- ja vierintäministeriö määräsi apulaisosastopäällik-
kö Reino Lampisen liikenne- ja viestintäministeriöstä. Jäseniksi määrättiin hallitusneuvos 
Hannu Pennanen ja hallitusneuvos Kaisa-Leena Välipirtti liikenne- ja viestintäministeriös-
tä sekä kutsuttiin ylijohtaja Ossi Niemimuukko ja liikennejohtaja Anne Herneoja Ratahal-
lintokeskuksesta. Työryhmän sihteeriksi kutsuttiin päälakimies Rami Metsäpelto Ratahal-
lintokeskuksesta.  
 
Työryhmä on kokoontunut 23 kertaa. 
 
Työryhmä on kuullut asiantuntijoina turvallisuusjohtaja Kari Alppivuorta Ratahallinto-
keskuksesta, liikenteenohjausyksikön päällikkö Mauno Haapalaa VR Osakeyhtiöstä, talo-
usjohtaja Marja Heikkinen-Jarnolaa liikenne- ja viestintäministeriöstä (talousyksikkö), 
meriturvallisuusjohtaja Jukka Häkämiestä Merenkulkulaitoksesta, liikenneneuvos Petri Ja-
lastoa liikenne- ja viestintäministeriöstä (henkilöliikenneyksikkö), liikennejohtaja Niilo 
Järviluomaa YTV Liikenteestä, merenkulkuneuvos Raimo Kurkea liikenne- ja viestintä-
ministeriöstä (merenkulkuyksikkö), puheenjohtaja Mauri Lundenia Rautatieläisten liitto 
ry:stä, hallitusneuvos Yrjö Mäkelää liikenne- ja viestintäministeriöstä (rautatie- ja ilmai-
luyksikkö), ylitarkastaja Heidi Niemimuukkoa Ratahallintokeskuksesta, projektipäällikkö 
Risto Pakkalaa Helsingin kaupungin liikennelaitokselta, VES-pääluottamusmies Tapio 



  

Peltohakaa Rautatiealan Teknisten Liitto RTL ry:stä, liikennetarkastaja Juha Piirosta Ra-
tahallintokeskuksesta, turvallisuusjohtaja Yrjö Poutiaista VR-Yhtymä Oy:stä, apulaisjoh-
taja Seppo Reimavuota Kilpailuvirastosta, pääluottamusmies Jukka Salosta VR-Akavasta, 
ylijohtaja Kim Salosta Ilmailulaitoksesta, budjettineuvos Esko Tainiota valtiovarainminis-
teriöstä ja lakimies Timo Tanneria Veturimiesten liitosta.  
 
Liikenne- ja viestintäministeriö on jatkanut työryhmän pyynnön mukaisesti työryhmän 
toimikautta 30.4.2004 saakka. 
 
Työryhmä luovuttaa kunnioittavasti mietintönsä liikenne- ja viestintäministeriölle. 
 
 
 
Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2004 
 
 
 
 
 

Reino Lampinen 
 
 
 
 
Anne Herneoja     Ossi Niemimuukko 
  
 
 
 
 
Hannu Pennanen    Kaisa Leena Välipirtti  
  
 
 
 
 

Rami Metsäpelto 
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0. Johdanto  
 

EU:n II rautatiepaketti on hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston sovittelumenettelyssä 
16.3.2004. Parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet sovitteluratkaisun huhtikuussa 2004. Pa-
kettiin kuuluvat direktiivit on pantava kansallisesti täytäntöön kahden vuoden kuluessa direktii-
vien voimaantulosta. Direktiivien arvioidaan tulevan voimaan viimeistään kesäkuussa 2004. 
Pakettiin kuuluvassa ns. turvallisuusdirektiivissä edellytetään, että jäsenvaltiot perustavat rata-
verkon haltijasta ja rautatieliikenteen harjoittajista riippumattoman ja itsenäisen turvallisuusvi-
ranomaisen.  
 
Työryhmän ehdotuksen lähtökohtana on, että perustettava rautatieviranomainen vastaa  
ensisijaisesti rautatieliikenteen turvallisuudesta ja että se hoitaa kaikki turvallisuusdirektiivin 
mukaan turvallisuusviranomaiselle kuuluvat tehtävät. Työryhmä ehdottaa, että viranomaiselle 
siirretään direktiivissä edellytettyjen rautatieturvallisuuteen liittyvien tehtävien lisäksi myös 
eräitä muita tällä hetkellä liikenne- ja viestintäministeriössä tai Ratahallintokeskuksessa hoidet-
tavia keskeisiä rautatiesektorin viranomaistehtäviä. Ratahallintokeskus huolehtisi jatkossakin 
valtion rataverkon ylläpidosta ja kehittämisestä sekä ratakapasiteetin jakamisesta. Liikenne- ja 
viestintäministeriö toimisi edelleen rautatiesektorin ylimpänä viranomaisena ja vastaisi rauta-
tiepolitiikasta sekä rautatieliikennettä koskevasta lainsäädännöstä. 
 
Rautatieviranomainen toimisi liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla organisatorisesti, 
rakenteeltaan ja päätöksenteoltaan rataverkon haltijana toimivasta Ratahallintokeskuksesta ja 
rautatieyrityksistä riippumattomana erillisenä viranomaisena.  
 
Turvallisuusdirektiivin edellyttämien tehtävien lisäksi työryhmä on selvittänyt, olisiko tarkoi-
tuksenmukaista siirtää eräitä nyt liikenne- ja viestintäministeriössä tai Ratahallintokeskuksessa 
suoritettavia tehtäviä uudelle viranomaiselle. Lisäksi työryhmä on pohtinut eräiden Ratahallin-
tokeskuksen nyt VR Yhtymä Oy:ltä hankkimien tehtävien järjestelyä. Työryhmä on myös otta-
nut alustavasti kantaa uuden viranomaisen sijoituspaikkaan ja mahdollisuuteen yhdistää liiken-
nesektorin turvallisuus- ja hallintovirastoja. 

  
1. Yhteisön toimet rautatieliikenteen elvyttämiseksi 

 
Rautatieliikenne on ollut uudelleen arvioinnin ja organisoinnin kohteena Euroopan yhtei-
sössä viimeisten 10 – 15 vuoden aikana. Syynä tähän on erityisesti ollut huoli rautatiekul-
jetusten markkinaosuuden jatkuvasta alenemisesta Euroopan unionin alueella. Unionin 
toimielimet ovat 1990-luvun alusta lähtien pyrkineet lainsäädäntötoimenpiteillä ja muilla 
toimilla edistämään rautatieliikennettä unionin alueella. Tavoitteena on ainakin pysäyttää 
rautateiden markkinaosuuden jatkuva lasku. 
 
EU on valinnut tämän päämäärän toteuttamiseksi kaksi pääasiallista keinoa: rautatieliiken-
teen kilpailun avaamisen ja rautatiejärjestelmien teknisen ja toiminnallisen yhteentoimi-
vuuden parantamisen. 
 
Tärkein keino on useiden rautatieyritysten toiminnan salliminen samalla rataverkolla si-
ten, että rautatieyritysten pääsy markkinoille ja keskinäinen kilpailu tapahtuu syrjimättö-
mästi. Komissio on myöntänyt jossain määrin epärealistiseksi merkittävän kilpailun syn-
tymisen, kun uudet, ainakin aluksi pakostakin pienet yrittäjät kilpailevat suurten kansallis-
ten, valtio-omisteisten yritysten kanssa. Niinpä kilpailukonseptin varsinaisena tavoitteena 
on nähtävästi saada suuret, omassa maassaan monopoliasemassa olevat rautatiet kilpaile-
maan keskenään yhtenäisellä eurooppalaisella rataverkolla. 
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Kilpailun uskotaan tuovan alalle dynamiikkaa ja innovatiivisuutta sekä toiminnan tehos-
tumista siinä määrin, että rautateiden kilpailukyky suhteessa tie- ja lentoliikenteeseen ko-
hentuu. 
 
Ajatus kilpailusta kansallisvaltioiden rajojen yli edellyttää rautatiejärjestelmien riittävää 
teknistä ja toiminnallista yhteentoimivuutta. EU-maissa on tällä hetkellä käytössä mm. 
neljä raideleveyttä, viisi virransyöttöjärjestelmää ja 16 kulunvalvontajärjestelmää. Laituri-
korkeudet, sallitut akselipainot ja tunnelimitoitukset poikkeavat toisistaan. 
 
Jo ennen jäljempänä käsiteltävien rautatiepakettien antamista oli yhteisön rautateiden ke-
hittämisestä annetussa neuvoston direktiivissä 91/440/ETY, jäljempänä kehittämisdirek-
tiivi, edellytetty rautatieinfrastruktuurin hallinnan ja operaattorin toiminnan riittävää toi-
minnallista ja kirjanpidollista erottamista. Ensimmäiseen rautatiepakettiin kuuluvassa ke-
hittämisdirektiivin muutoksessa edellytettiin toimintojen selkeämpää erottamista. Lähinnä 
poliittisista syistä (I rautatiepaketin läpimenon varmistamiseksi) EU joutui tyytymään 
puolittaiseen ratkaisuun eli sallimaan rataverkon ja liikennöinnin toiminnan saman kon-
sernin puitteissa (Saksan malli), tosin eri yhtiöissä. Malli kyllä lisää läpinäkyvyyttä, mut-
tei luo kilpailijoille syrjimättömiä edellytyksiä. 
 
EU:n seuraavienkin rautatiepakettien tavoitteena on palvella mainittuja kahta päämäärää 
eli asteittain tiukentaa syrjimättömyyden ja läpinäkyvyyden vaatimuksia sekä parantaa ja 
nopeuttaa yhteentoimivuutta. Tavoitteena on edelleen rautatieliikenteen kilpailukyvyn pa-
rantaminen, mihin ensimmäisen rautatiepaketin toimien ei katsota riittävän. Poliittisen 
vastustuksen vähentämiseksi uusiin rautatiepaketteihin on otettu mukaan elementtejä, joil-
la voidaan varmistaa, ettei kilpailun avaaminen vaaranna rautatiejärjestelmän turvallisuut-
ta.  
 
EU:n rautatiepaketit edellyttävät runsaasti uutta lainsäädäntöä jäsenvaltioissa ja toisistaan 
riippumattomien elinten perustamista. Uusien viranomaisten perustaminen vaatii resursse-
ja sekä lisää kustannuksia ja byrokratiaa. Näiden haittojen vastapainoksi on viranomaisen 
perustamiselle oltava painava syy. Tällainen riittävän painava syy on, että virastot ja muut 
elimet tarvitaan rautatieliikenteen edistämistä varten. 
 
Rautatiepaketteihin kuuluvien toimien täytäntöönpano eli syrjimättömien olosuhtei-
den luominen rautatieyritysten välille on edellytys sille, että rautateitä elvyttävää 
kilpailua todella syntyy.  
 
Niin kauan kun rautatiealalla ei ole kilpailua, on mahdollista antaa eräiden julkisten palve-
lutehtävien antaminen ainoan operaattorin suoritettaviksi. Suomessa näin on menetelty, 
kun Ratahallintokeskus ostaa VR Osakeyhtiöltä liikenteenohjauksen, VR Osakeyhtiön 
rautatiehenkilökunnan koulutus hoidetaan VR-Yhtymä Oy:hyn kuuluvassa koulutuskes-
kuksessa ja VR Osakeyhtiö vastaa oman liikkuvan kalustonsa turvallisuudesta. Näin voi-
taisiin jatkaa siihen saakka, kunnes kilpailua todella syntyy. 
 
Seuraus tällaisesta etenemisestä olisi kuitenkin, että näiden olennaisten kilpailun osateki-
jöiden oleminen yhden alalla toimivan operaattorin hallussa estäisi tehokkaasti kilpailun 
syntymisen rautatiealalle. Näin ollen kilpailun mahdollistamiseksi mainitut liikenteenoh-
jaus, rautatieturvallisuuden valvonta sekä rautatiehenkilöstön koulutus ja kelpoisuuden 
vahvistaminen on siirrettävä riippumattoman elimen hoidettaviksi.  
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2. Rautatieliikennettä koskeva lainsäädäntö 

 

2.1. Uusi yhteisölainsäädäntö  
 
Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat helmikuussa 2001 kolme direktiiviä, jotka 
muodostavat EU:n ns. ensimmäisen rautatiepaketin. 
 
Ensimmäinen rautatiepaketti sisältää seuraavat direktiivit:  
 
- Yhteisön rautateiden kehittämisestä annetun neuvoston direktiivin 91/440/ETY muut-

tamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/12/EY (jäljem-
pänä kehittämisdirektiivin muutosdirektiivi) 

 
- Rautatieyritysten toimiluvista annetun neuvoston direktiivin 95/18/EY muuttamisesta 

annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/13/EY (jäljempänä toimi-
lupadirektiivin muutosdirektiivi) 

 
- Rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja rautateiden 

infrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä sekä turvallisuustodistusten antamisesta 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/14/EY (jäljempänä kapasi-
teetti- ja ratamaksudirektiivi).  

 
Kehittämisdirektiivin muutosdirektiivin keskeisin tavoite on radalle pääsyn avaaminen 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisessä kansainvälisessä tavaraliikenteessä. Rautatie-
paketin tarkoituksena on luoda tasapuoliset, syrjimättömät ja avoimet menettelyt erityises-
ti toimilupien myöntämiselle, ratakapasiteetin jakamiselle, ratamaksujen määräämiselle 
sekä turvallisuustodistusten myöntämiselle, jotta yhtä useamman rautatieyrityksen olisi 
mahdollista toimia tasapuolisin ja syrjimättömin ehdoin jäsenvaltioiden rataverkoilla. 
 
Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuusvaatimukset perustuvat Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviin Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestel-
män yhteentoimivuudesta 2001/16/EY (jäljempänä tavanomaisen rautatiejärjestelmän yh-
teentoimivuusdirektiivi) ja neuvoston direktiiviin Euroopan laajuisen suurten nopeuksien 
rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta 96/48/EY (jäljempänä suurten nopeuksien rauta-
tiejärjestelmän yhteentoimivuusdirektiivi). Edellinen direktiivi on tullut voimaan 
20.4.2001 ja jälkimmäinen 8.10.1996.  
 
Yhteentoimivuusdirektiivit muodostavat kokonaisuuden, jolla on tarkoitus muodostaa Eu-
roopan laajuiselle rataverkolle yhtenäiset tekniset vaatimukset sekä yhtenäinen tekninen 
tarkastusmenettely, joka perustuu ns. ilmoitettujen laitosten suorittamiin tarkastuksiin. 
Tarkastuksille tulee myöntää vastavuoroinen hyväksyntä, ja jäsenvaltioiden tulee valvoa 
markkinoiden toimivuutta. 
 

2.2. Rautatieliikennettä koskevien direktiivien täytäntöönpano Suomessa 
 
Suomessa EU:n ensimmäinen rautatiepaketti on pantu täytäntöön uudella 15.3.2003 voi-
maan tulleella rautatielailla (198/2003). Rautatielakiin on sisällytetty ne edellä mainittujen 
direktiivien säännökset, joista on säädettävä lailla. Lakiin on otettu muun muassa rautatie-
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liikenteen harjoittamiseksi myönnettävää toimilupadirektiivin ja sen muutosdirektiivin 
vaatimuksia vastaavaa toimilupaa koskevat säännökset, ratamaksun perusmaksua koske-
vat säännökset, rataverkon käyttöä ja ratakapasiteettia koskevat lailla annettavat säännök-
set sekä rautatieliikenteen turvallisuutta koskevat lailla annettavat säännökset.  
 
Rautatielaissa säädetään myös perustuslain 124 §:ssä tarkoitettuina julkisina hallintotehtä-
vinä hoidettavia liikenteenohjauspalveluja ja liikkuvan kaluston katsastuspalveluja koske-
vista vaatimuksista. Lisäksi laissa säädetään aikaisemmin kokonaan sääntelemättömästä 
rautateiden museoliikenteestä. Lakiin on myös otettu kapasiteetti- ja ratamaksudirektiivis-
sä tarkoitettua kansallista sääntelyelintä koskevat säännökset. Rautatieliikenteen kilpailua 
on laajennettu kehittämisdirektiivin muutosdirektiivin vaatimusten pohjalta. Käytännössä 
kilpailun laajentamisen vaikutukset Suomessa ovat varsin rajalliset. EU:n sisäistä kan-
sainvälistä rautatieliikennettä voi rautatielain mukaisesti harjoittaa rautatieyritysten kan-
sainvälisten yhteenliittymien lisäksi jonkin toisen EU:n jäsenvaltion rautatieyritys. Koti-
maan henkilö- ja tavaraliikenne on edelleen säädetty yksinomaan VR Osakeyhtiön hoidet-
tavaksi. Myöskään Venäjän liikennettä ei ole avattu kilpailulle.  
 
Rautatielain nojalla on annettu tarkemmat säännökset Ratahallintokeskuksen rautatielii-
kenteen harjoittajille tarjoamista palveluista ja ratakapasiteetin hakemisesta valtioneuvos-
ton asetuksilla (206/2003 ja 207/2003) sekä ratamaksun perusmaksun määräytymisperus-
teista ja maksujen määrästä liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella (208 /2003). 
Eduskunnan perustuslakivaliokunta katsoi lausunnossaan hallituksen esityksestä rautatie-
laiksi (PeVL 66/2002 vp), että kapasiteetti- ja ratamaksudirektiivissä tarkoitetut muut 
maksut kuin ratamaksun perusmaksu ovat valtiosääntöoikeudellisessa mielessä veroja, 
minkä vuoksi niitä koskevat säännökset poistettiin rautatielaista. Direktiivissä tarkoitetuis-
ta haittamaksusta ja lisämaksusta säädetään erillisessä 1.7.2003 voimaan tulleessa ratave-
rolaissa (605/2003).  
 
Ratahallintokeskuksen norminantovaltuutusta muutettiin rautatielain voimaantulon yhtey-
dessä. Rautatielailla kumottiin valtion rataverkosta, radanpidosta ja rataverkon käytöstä 
annettu laki (21/1995), johon sisältyi viraston aikaisempi norminantovaltuutus. Uusi ai-
kaisempaa yksilöidympi ja tarkkarajaisempi valtuutussäännös on sisällytetty yhteentoimi-
vuuslain muuttamisesta annettuun lakiin (200/2003), jonka 3 §:n nojalla Ratahallintokes-
kus antaa tarkemmat määräykset radanpidosta, ratalaitteista ja ratarakenteista sekä rauta-
teiden liikkuvasta kalustosta ja sen käyttämisestä liikenteeseen. 
 
Yhteentoimivuusdirektiivit on pantu Suomessa täytäntöön 1.9.2002 voimaan tulleella Eu-
roopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annetulla lailla (561/2002, jäl-
jempänä yhteentoimivuuslaki) sekä lain nojalla annetulla valtioneuvoston asetuksella Eu-
roopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta (765/2002). 
 
 

3. Rautatieliikenteen viranomaistehtävät nykyisin 
 

3.1. Liikenne- ja viestintäministeriö 
 
Liikenne- ja viestintäministeriöllä on valtioneuvostotasolla vastuu rautatieasioista. Minis-
teriön toimialaan kuuluu valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 20 §:n mukaan muun 
muassa rautatieliikenne. Ministeriö on myös rautatieliikenteen toimilupaviranomainen.  
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Ministeriö vastaa Ratahallintokeskuksen tulosohjauksesta sekä rautatieinfrastruktuurin ja 
radanpidon määrärahoista. Ministeriö vastaa myös rautateiden henkilöliikennepalvelujen 
ostoista valtion talousarvioon varatun määrärahan puitteissa. VR-Yhtymä Oy:n omistaja-
ohjaus kuuluu myös ministeriölle.  
 
Uuden rautatieliikennettä koskevan lainsäädännön mukaiset sääntelyelimen (regulaattori) 
tehtävät on rautatielaissa säädetty liikenne- ja viestintäministeriön hoidettaviksi. Ministe-
riön on lain mukaan sääntelyelimenä erityisesti varmistettava, ettei ratamaksu ole syrjivä 
tai muutoin lain vastainen ja että Ratahallintokeskus hoitaa ratakapasiteetin jakamisen 
laissa säädettyjen vaatimusten edellyttämällä tavalla. Ministeriö toimii myös rautatielaissa 
tarkoitettuna elimenä, jolta voidaan hakea oikaisua laissa erikseen säädettyihin Ratahallin-
tokeskuksen päätöksiin. 
 
Yhteentoimivuuslain mukaan ministeriö nimeää laissa tarkoitetun ilmoitetun laitoksen.  
 

3.2. Ratahallintokeskus 
 
Radanpito ja muut rautatieliikenteen viranomaistehtävät on eriytetty rautatieliikenteen 
harjoittamisesta VR:n yhtiöittämisen yhteydessä vuonna 1995. Rautatieviranomaisena 
toimii yhtiöittämisen yhteydessä perustettu uusi viranomainen, Ratahallintokeskus. Viras-
ton tehtävänä on huolehtia rataverkon ylläpidosta ja kehittämisestä, rautatieliikenteen lii-
kenneturvallisuudesta sekä radanpitoon ja rautatieliikenteen harjoittamiseen liittyvistä vi-
ranomaistehtävistä. Rautatieviranomaisena virasto on merkittävä rautatieliikennettä kos-
kevien teknisten normien antaja. Ratahallintokeskus hoitaa myös rautatieliikenteen lippu-
jen tarkastustoiminnan. Ratahallintokeskus vastaa rataverkon liikenteenohjauspalveluista, 
mutta hankkii ne ostopalveluna VR Osakeyhtiöltä vuosittain tehtävän sopimuksen perus-
teella. Viranomaisvastuu liikenteenohjauksesta kuuluu kuitenkin virastolle. 
 
Ratahallintokeskus vastaa rautatielain mukaan ratamaksun perusmaksun maksuunpanosta 
ja perimisestä sekä huolehtii rataverolain mukaan rataveron verotuksen toimittamisesta ja 
valvonnasta.  
 
Uudessa rautatieliikennettä koskevassa yhteisölainsäädännössä asetetaan rautatieliiken-
teen hallinnolle uusia viranomaistehtäviä. Koska muuta rautatieviranomaista ei Suomessa 
ollut, osoitettiin ensimmäisen rautatiepaketin täytäntöönpanon yhteydessä uudet tehtävät 
pääosin Ratahallintokeskukselle. Uusia Ratahallintokeskukselle kuuluvia viranomaisteh-
täviä ovat muun muassa ratakapasiteetin jakoon liittyvät tehtävät (ml. aikatauluasiat) sekä 
verkkoselostuksen valmistelu ja julkaiseminen. Erityisesti ratakapasiteetin jakoon liittyvät 
tehtävät edellyttävät Ratahallintokeskukselta tulevaisuudessa merkittävää uutta työpanos-
ta, johon viraston on varattava riittävät resurssit. Myös verkkoselostuksen valmistelu ja 
julkaiseminen aikataulukausittain edellyttää virastolta uudenlaista panostusta.  
 
Ratahallintokeskukselle on osoitettu merkittäviä uusia velvoitteita myös yhteentoimivuus-
lainsäädännössä. Virasto osallistuu yhteentoimivuusdirektiiveissä tarkoitettujen teknisten 
eritelmien valmisteluun komission yhteiseksi edustuselimeksi nimittämän AEIF:n (Eu-
roopan rautateiden yhteentoimivuuden liitto) ja komission valmisteluelimissä ja vastaa yh-
teentoimivuuslain nojalla teknisten eritelmien kansallisesta täytäntöönpanosta. Virastolla 
on edellä mainitun mukaisesti lisäksi laajaa norminantovaltaa rautatieliikennettä koskevi-
en teknisten määräysten antamiseen. Yhteentoimivuuslaissa on Ratahallintokeskukselle 
säädetty myös muita uusia viranomaistehtäviä. Virasto antaa laissa tarkoitetuille rautatie-
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järjestelmän muodostaville osajärjestelmille (mm. infrastruktuuri, liikenteen ohjaus- ja 
hallintalaitteet, liikkuva kalusto) käyttöönottoluvat ja valvoo markkinavalvontaviranomai-
sena rautatiejärjestelmän yhteentoimivuusvaatimusten noudattamista. 
 
Uusien kansallisten viranomaistehtävien hoitamisen lisäksi Ratahallintokeskus osallistuu 
alan jatkuvasti voimistuvaan kansainväliseen yhteistyöhön. EU:n jäsenvaltioiden infra-
struktuurin haltijat ovat viime vuosina panostaneet voimakkaasti myös keskinäisen yhteis-
työnsä laajentamiseen ja kehittämiseen erityisesti kansainvälisen rautatieliikenteen toimin-
taedellytysten parantamiseksi. Ratahallintokeskus on osallistunut tiiviisti sekä EU:n laa-
juiseen että pohjoismaiseen infrastruktuurinhaltijoiden yhteistyöhön. Virasto on mukana 
muun muassa Euroopan laajuisten rautatieliikenteen rahtiväylien (TERFN) kehittämisessä 
ja osapuolena syyskuussa 2002 hyväksytyssä RailNetEurope - sopimuksessa. 
 

3.3. Onnettomuustutkintakeskus 
 
Onnettomuuksien tutkinnasta annetun lain (373/1985) 5 §:n mukaan oikeusministeriön 
yhteydessä on onnettomuuksien tutkintaa sekä onnettomuustutkinnan yleistä järjestämistä, 
suunnittelua ja koulutusta varten onnettomuustutkintakeskus. Lain 1 §:n nojalla onnetto-
muustutkintakeskus vastaa muun muassa raideliikenteessä (ml. rautatieliikenne) tapahtu-
neiden onnettomuuksien ja raideliikenneonnettomuuden vaaratilanteiden tutkinnasta siten 
kuin asianomaisessa laissa ja sen nojalla annetussa asetuksessa (79/1996) säädetään. Rau-
tatielain 32 §:n mukaan Ratahallintokeskus voi tutkia muut vaaratilanteet ja tapahtumat, 
jos se on tarpeen rautateiden turvallisuuden edistämiseksi. 
 

3.4. Kilpailuvirasto 
 
Kauppa- ja teollisuusministeriön alainen kilpailuvirasto toimii kilpailuvirastosta annetun 
lain (711/1988) mukaisesti yleisenä kilpailuviranomaisena, jonka tehtävänä on terveen ja 
toimivan taloudellisen kilpailun turvaaminen. Kilpailuvirasto valvoo ja edistää kilpailua 
myös rautatiemarkkinoilla. Koska rautatieliikenteen kilpailua on avattu vasta hyvin rajal-
lisesti eikä kilpailu avatuillakaan markkinoilla ole käytännössä vielä käynnistynyt, kilpai-
luviraston rooli rautatiemarkkinoilla on ollut toistaiseksi vähäinen. 
 

3.5. VR-Yhtymä Oy 
 
VR-Yhtymä Oy hoitaa edelleen eräitä toimialan viranomaistehtäviä. Konserniin kuuluva 
VR Osakeyhtiö tuottaa Ratahallintokeskuksen tilauksesta liikenteenohjauspalvelut. VR 
Koulutuskeskus järjestää laajamittaisesti ja monopoliasemassa toimialan koulutuksen eri-
tyisesti rautatieliikenteen turvallisuuden kannalta keskeisissä tehtävissä. 
 
Samoin VR-Yhtymä Oy hoitaa edelleen Suomen ja Venäjän väliseen rautatieliikenteeseen 
liittyvät kysymykset pääsääntöisesti varsin itsenäisesti. Käytäntö on muotoutunut vuosien 
mittaan nykyisenkaltaiseksi VR:n vahvan asiantuntemuksen ja viranomaisorganisaatioihin 
verrattuna laajojen resurssien johdosta. Se on ollut tarkoituksenmukaista ottaen huomioon, 
että neuvottelut venäläisen osapuolen kanssa painottuvat pitkälti operaattoritasolla (VR ja 
Lokakuun Rautatiet, nyt RZD eli Venäjän Rautatiet) käsiteltäviin asioihin. Toisaalta alan 
viranomaisten (LVM, Ratahallintokeskus) rooli on jäänyt osittain liian vähäiseksi asioiden 
käsittelyssä. Venäjällä on syksyllä 2003 ja keväällä 2004 uudistettu rautatieliikenteen hal-
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lintoa muun muassa irrottamalla operaattorin tehtävät viranomaistehtävistä. Alan viran-
omaisena toimiva Venäjän uusi liikenneministeriö, johon entinen rautatieministeriö on 
yhdistetty, ja uusi rautatievirasto vastaavat jatkossa rautatieliikenteen hallinnosta. Ope-
raattorin tehtävät on yhtiöitetty. 
 
Toimialan nykyisiä toimijoita ja niiden keskinäisiä suhteita voidaan kuvata seuraavanlai-
sella kaaviolla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6. Toimialan muut toimijat 
 

3.6.1. VR-Yhtymä Oy:n tytäryhtiöt ja muut rautatieliikenteen harjoittajat 
 
VR:n yhtiöittämisen yhteydessä vuonna 1995 perustettiin VR-konsernin muodostavat VR-
Yhtymä Oy ja sen tytäryhtiöinä liikennöinnistä vastaava VR Osakeyhtiö ja radanpitoa 
urakoiva Oy VR-Rata Ab. VR Osakeyhtiöllä on kaksi tytäryhtiötä: Oy Pohjolan Liikenne 
Ab ja Avecra Oy. 
 
VR Osakeyhtiö on ainoa kotimaan henkilö- ja tavaraliikennettä harjoittava rautatieyritys 
Suomessa. Yhtiön monopolioikeus kotimaan samoin kuin Suomen ja Venäjän välisen rau-
tatieliikenteen harjoittamiseen on turvattu suoraan rautatielailla. Rautatielailla on sinänsä 
vapautettu kilpailulle ETA-alueen sisäinen kansainvälinen rautatieliikenne, mutta markki-
noille ei ole toistaiseksi ilmaantunut yhtään uutta operaattoria.  
 
Museoliikennettä voivat rautatielain nojalla harjoittaa sellaiset museoliikenteen harjoitta-
jat, jotka eivät tavoittele toiminnallaan liiketaloudellista voittoa. Museoliikenteen on lain 
mukaan oltava laajuudeltaan vähäistä. Sen harjoittaminen rajoittuu pääosin kesäaikaan.  
 

3.6.2. Euroopan komissio 
 
Komissio on luonteeltaan säädösehdotuksia valmisteleva ja toimeenpanovaltaa käyttävä 
elin. Komission tehtävänä on taata sisämarkkinoiden hyvä toiminta ja kehitys. Tässä tar-
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koituksessa komissio huolehtii perustamissopimusten ja yhteisölainsäädännön noudatta-
misen valvonnasta. Valvonta kohdistuu pääosin jäsenvaltioihin ja niiden viranomaisiin, 
mutta esimerkiksi kilpailupolitiikan alalla myös suoraan yksityisiin yrityksiin. Komissio 
huolehtii lisäksi yhteisön säädösten täytäntöönpanosta siltä osin kuin se ei kuulu jäsenval-
tioiden viranomaisille.  
 
EU:n rautatieliikennepolitiikan kehittämisessä komissiolla on ollut keskeinen asema aloit-
teentekijänä. Komissio on vastannut alan yhteisölainsäädännön valmistelusta ja sitä kautta 
pannut vireille useita EU:n rautatieliikenteen elvyttämishankkeita. Toisaalta komissio on 
valvonut, että jäsenvaltiot ovat omalta osaltaan vastanneet jäsenvelvoitteistaan muun mu-
assa panemalla yhteisölainsäädännön asianmukaisesti täytäntöön. Komissiolla on myös 
merkittävä rooli tasapuolisten ja objektiivisten kilpailuedellytysten valvojana jäsenvaltioi-
den sisäisessä ja kansainvälisessä rautatieliikenteessä.  
 

3.6.3. Euroopan rautatievirasto 
 
Ehdotus Euroopan rautatieviraston perustamisesta sisältyy vastikään hyväksyttyyn EU:n 
toiseen rautatiepakettiin (Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroo-
pan rautatieviraston perustamisesta). Euroopan rautatieviraston perustamisella on tarkoi-
tus korvata rautatieoperaattoreiden perinteisesti itsensä harjoittama sääntely Euroopan ta-
son viranomaissääntelyllä erityisesti teknisten ja turvallisuussääntöjen osalta.  
 
Virasto on tarkoitettu tekniseksi virastoksi, jonka tehtävänä on tuottaa yhteisölle tarvitta-
vat välineet, jotta rautateiden yhteentoimivuuden ja turvallisuuden alalla voitaisiin toimia 
tehokkaasti. Virastolla ei tule olemaan itsenäistä päätösvaltaa. Se antaa teknistä tukea yh-
teisötason päätöksenteolle ja toimii neuvoa-antavana elimenä. Virasto osallistuu teknisten 
vaatimusten valmisteluun ja muihin teknisiin kysymyksiin. Ennen viraston perustamista 
tekniset vaatimukset valmistellaan toimialan toimijoita edustavista asiantuntijoista koos-
tuvissa toimielimissä, joita on esimerkiksi jäljempänä mainittu AEIF yhteentoimivuuden 
alalla.  
 
Virasto on jatkossa keskeinen yhteistyökumppani EU:n jäsenvaltioiden kansallisille rauta-
tieviranomaisille. Perustettavaksi määrätty turvallisuusviranomainen tulee muiden jäsen-
valtioiden vastaavien viranomaisten tavoin olemaan tiiviissä yhteistyössä Euroopan rauta-
tieviraston kanssa erityisesti yhteentoimivuuden teknisten eritelmien valmistelussa. Yh-
teistyön edellyttämät ammattitaito- ja kielitaitovaatimukset on otettava huomioon myös 
viraston henkilörakenteessa.  
   

3.7. Alan kansainväliset järjestöt 
 

3.7.1. AEIF 
 
AEIF (Association européenne pour l’intéroperabilité ferroviaire) on keskeisten rautatie-
järjestöjen, UIC:n, UNIFE:n ja UITP:n perustama järjestö, jonka Euroopan komissio on 
nimennyt yhteiseksi edustuselimeksi ja jolle on annettu tehtäväksi valmistella yhteentoi-
mivuusdirektiiveissä tarkoitettuja teknillisiä eritelmiä. Nämä AEIF:n tehtävät siirtyvät pe-
rustettavalle rautatievirastolle, ERA:lle. AEIF tulee ilmeisesti jatkamaan toimintaansa tur-
vallisuusnormien ja yhteentoimivuuskysymysten yleisenä foorumina. 
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3.7.2. UIC 
 
UIC (Union internationale des chemins de fer) on kansainvälinen rautatiejärjestö, jonka 
kattavuus on globaali (Venäjä ja muut IVY-maat eivät kuulu). Järjestö on rautatieasioiden 
yleisforum, joka käsittelee liikenteen ja tekniikan asioita maailmanlaajuisesti sekä hoitaa 
tilastointia ja rautatieliikenteen edistämistä. UIC on perinteisesti ollut vahva vaikuttaja 
Euroopassa, mutta se on integraatiokehityksen myötä menettänyt tehtäviään muun muassa 
EU:n toimielimille, RNE:lle ja perustettavalle ERA:lle. UIC:lla on ollut vankka asema 
rautatieliikenteen edistämisessä maailmanlaajuisesti ja erityisesti olosuhteiden ja yhteyk-
sien parantamisessa Euroopan ja Aasian välisessä liikenteessä. Järjestön päämaja on Parii-
sissa. 
 

3.7.3. CER ja EIM 
 
CER (Community of European Railways) ja EIM (European Rail Infrastructure Mana-
gers) ovat molemmat Brysselissä toimivia rautatiesektorin lobbausorganisaatioita. CER 
edustaa integroituja rautatieyrityksiä ja rautatieoperaattoreita ja EIM itsenäisiä rataverkon 
haltijoita. Aikaisemmin molempien jäsenet kuuluivat CER:iin. Koska rataverkon haltijat 
kokivat vaikutusmahdollisuutensa CER:n puitteissa riittämättömiksi, ne perustivat oman 
järjestönsä paremman yhteyden luomiseksi komissioon ja parlamenttiin. 
 

3.7.4. FTE 
 
FTE (Forum Train Europe) on aikataulukonferenssi, joka vuosittain koordinoi ja sopii 
kansainvälisen rautatieliikenteen aikatauluista. FTE:n jäsenet ovat koko Euroopan alueelta 
Venäjä mukaan luettuna. Sen jäsenistö koostuu sekä rataverkonhaltijoista että rautatieope-
raattoreista. Koska ratakapasiteetin jakaminen kuuluu EU- lainsäädännön mukaan rata-
verkonhaltijalle tai itsenäiselle kapasiteetinjakajalle, komissio on kiinnittänyt huomiota 
järjestön tehtävien ja jäsenistön väliseen ristiriitaan. Tämän vuoksi kapasiteetinjakokysy-
mykset tulevat siirtymään FTE:ltä RNE:lle. FTE:n piirissä on kehitetty ATK-pohjaista 
”Pathfinder” -nimistä ohjelmaa, jolla pyritään toteuttamaan tehokas aikataulusuunnittelu. 
Tämän ohjelman omistusoikeus ja käyttö siirtyvät myös RNE:lle.    
 

3.7.5. RNE 
 
RNE (Rail Net Europe) perustuu kapasiteetti- ja ratamaksudirektiivin (2001/14/EY) 15 ar-
tiklaan. Järjestön tehtävä on hoitaa ja kehittää rataverkon haltijoiden operatiivista yhteis-
työtä rajanylittävän rautatieliikenteen osalta. Keskeisenä periaatteena on jokaisen rataver-
kon osalta nimetä nk. ”One Stop Shop” -edustaja, ja toteuttaa yhden luukun periaatetta 
niin, että rautatieyritykset ja valtuutetut hakijat saavat kaiken tarvitsemansa tiedon ra-
janylittävästä liikenteestä samasta paikasta. RNE:n toimipaikka on Wienissä. Järjestöön 
kuuluvat kaikki EU-maiden sekä itsenäiset että integroidut rataverkonhaltijat. Myös haki-
jamaiden rataverkonhaltijat ovat joko liittyneet tai liittymässä järjestön jäseniksi. 
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3.7.6. OTIF 
 
OTIF (Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires) 
on hallitusten välinen järjestö, joka hallinnoi COTIF-konventiota ja sen liitteitä. Järjestöön 
ovat liittyneet Venäjää lukuun ottamatta lähes kaikki Euroopan valtiot, Lähi-Idän valtiot 
sekä osa Pohjois-Afrikan valtioista. Organisaation sihteeristö (OCTI) sijaitsee Bernissä. 
COTIF-konventiota on viimeksi modifioitu Vilnassa 1999. Suomessa muutoksen ratifioin-
ti on vireillä. 
 

3.7.7. ILGGRI 
 
ILGGRI (International Liaison Group of Government Railway Inspectorates) on Euroop-
palainen rautatieviranomaisten yhteistyöjärjestö. Järjestöön kuuluu pääasiassa EU:n jä-
senvaltioita, mutta toiminnassa on mukana myös EU:n ulkopuolisia valtioita, kuten Sveit-
si ja Norja. ILGGRI osallistuu mm. EU:n rahoittamiin tutkimuksiin ja pyrkii vaikuttamaan 
EU:n säädöshankkeisiin. Järjestö on yhteistyöfoorumi, jonka toimintaan kuuluu kansallis-
ten viranomaisten välinen yhteistyö, tietojen vaihto sekä turvallisuuden edistämistä kos-
kevat tutkimukset. 
 

3.7.8. NIM 
 
NIM (Nordic Infrastructure Managers) on pohjoismaisten rataverkonhaltijoiden yhteis-
työelin, jossa käsitellään tyypillisiä pohjoismaiden ilmastosta ja erityisolosuhteista johtu-
via kysymyksiä sekä EU-tason asioita. Myös ILGGRI:ssä esille tulevia asioita käsitellään. 
Ratahallintokeskus on osallistunut pohjoismaiseen rataverkon haltijoiden yhteistyöhön. 
 
 

4. EU:n toinen rautatiepaketti ja muu uusi yhteisölainsäädäntö ja 
niiden vaikutukset  

 

4.1. EU:n toinen rautatiepaketti 
 
Liikenneministerineuvosto hyväksyi maaliskuussa 2003 neuvoston yhteisen kannan EU:n 
toisesta rautatiepaketista. Euroopan parlamentti antoi pakettiin kuuluvista lainsäädäntöeh-
dotuksista toisen lausuntonsa lokakuussa 2003. Pakettia koskeva Euroopan parlamentin ja 
neuvoston välinen sovittelumenettely saatiin päätökseen 16.3.2004. Sovitteluratkaisu hy-
väksyttäneen Euroopan parlamentissa ja neuvostossa huhti-toukokuussa 2004.  
 
Pakettiin sisältyvät seuraavat säädökset: 
 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi yhteisön rautateiden turvallisuudesta sekä 
rautatieyritysten toimiluvista annetun direktiivin 95/18/EY ja rautateiden infrastruktuuri-
kapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen 
perimisestä sekä turvallisuustodistusten antamisesta annetun direktiivin 2001/14/EY 
muuttamisesta (jäljempänä turvallisuusdirektiivi) 
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Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yh-
teentoimivuudesta annettujen neuvoston direktiivien 96/48/EY ja 2001/16/EY muuttami-
sesta (jäljempänä yhteentoimivuusdirektiivien muutosdirektiivi) 
 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan rautatieviraston perustamisesta (jäl-
jempänä ERA-asetus) 
 
suositus neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta neuvottelemaan ehdoista, joil-
la yhteisö voi liittyä 9 päivänä toukokuuta 1980 tehtyyn kansainvälisiä rautatiekuljetuksia 
koskevaan yleissopimukseen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna 3 päivänä kesä-
kuuta 1999 tehdyllä Vilnan pöytäkirjalla 
 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi yhteisön rautateiden kehittämisestä annetun 
neuvoston direktiivin 91/440/ETY muuttamisesta (jäljempänä kehittämisdirektiivin muu-
tosdirektiivi). 
 
Uudella rautatiepaketilla jatketaan komission syyskuussa 2001 hyväksymän liikennepoli-
tiikan valkoisen kirjan ”Eurooppalainen liikennepolitiikka vuoteen 2010: valintojen aika” 
[KOM(2001) 370 lopullinen] linjausten pohjalta Euroopan rautateiden elvyttämistä. Uusi 
paketti on jatkoa ensimmäiselle rautatiepaketille.  
 
Kehittämisdirektiivin muutosdirektiivillä jatketaan rautatieliikenteen kilpailun avaamista. 
Jäsenvaltioiden on avattava kansallinen tavaraliikenne kilpailulle vuoden 2007 alussa. 
Ehdotus rautateiden henkilöliikenteen vapauttamiseksi sisältyy erikseen vireillä olevaan 
komission ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rautateiden, 
maanteiden ja sisävesien henkilöliikenteeseen liittyviä julkisen palvelun vaatimuksia ja 
julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten tekemistä koskevista jäsenvaltioiden 
toimista (ns. palvelusopimusasetusehdotus). Lisäksi kansainvälisen henkilöliikenteen 
avaamisesta on maininta kehittämisdirektiivin muutosdirektiivin johdantolauseessa (ks. 
myös jäljempänä selostus kolmannesta rautatiepaketista). 
 
Toinen rautatiepaketti painottuu muutoin rautatieliikenteen turvallisuuteen. Sen keskeise-
nä tavoitteena on rautatieliikenteen turvallisuuden edistäminen sekä rautatieliikenteen tur-
vallisuutta koskevan sääntelyn harmonisointi. Edelleen yhtenä keskeisenä paketin tavoit-
teena on rautatieliikenteen onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinnan yhtenäistämi-
nen.  
 

Turvallisuusdirektiivin mukaan jäsenvaltioiden on perustettava rautatie-
turvallisuudesta vastaavat riippumattomat toimielimet, joiden tulee olla it-
senäisiä suhteessa infrastruktuurin haltijaan ja rautatieoperaattoreihin. 

 
Lisäksi kunkin jäsenvaltion on direktiivin mukaan perustettava rautatieliikenteen onnet-
tomuuksien tutkintaa varten puolueettomat ja riippumattomat onnettomuustutkintaviran-
omaiset.  
 
Eräänä keskeisenä tavoitteena paketissa on rautatiejärjestelmien ja -liikenteen yhteentoi-
mivuuden edelleen kehittäminen Euroopan laajuisen yhtenäisen rautatiejärjestelmän luo-
miseksi. Tässä tarkoituksessa pakettiin on sisällytetty em. yhteentoimivuusdirektiivien 
muutosdirektiivi.  
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Rautatieliikennettä koskevan sääntelyn yhtenäistämiseksi Euroopan laajuisesti pakettiin 
on sisällytetty ehdotus yhteisön liittymisestä kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevaan 
yleissopimukseen (COTIF-sopimus). 
 
Tavaraliikenteen kilpailun avaamista koskevan ratkaisun synnyttyä Suomenkin rautatie-
markkinoille saattaa tulla uusia rautatieoperaattoreita. Liikenne- ja viestintäministeriön 
keväällä 2002 teettämässä selvityksessä ”Tavaraliikenteen vapauttaminen kilpailulle Suo-
men rautateillä” (LVM:n julkaisuja 21/2002) arvioidaan, että kilpailua saattaa tavaralii-
kenteen vapauduttua syntyä suurivolyymisillä reiteillä. Toisaalta selvityksen mukaan 
markkinoille saattaa tulla uusia pieniä rautatieyrityksiä hoitamaan ns. syöttöliikennettä, 
kuten Ruotsissa on kilpailun avaamisen jälkeen tapahtunut.  
 

4.2. Muu uusi yhteisölainsäädäntö 
 
Komissio on sittemmin maaliskuussa 2004 hyväksynyt ehdotuksen EU:n kolmanneksi 
rautatiepaketiksi, johon sisältyy neljä säädösehdotusta (Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton direktiiviksi yhteisön rautateiden kehittämisdirektiivin 91/440/ETY muuttamisesta, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi veturinkuljettajien kelpoisuusvaatimuk-
sista ja kelpoisuustodistuksesta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi matkusta-
jan oikeuksista ja velvollisuuksista kansainvälisessä henkilöliikenteessä, Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetukseksi tavaraliikenteen laadusta ja liikenteenharjoittajan korva-
usvastuusta).  
 
Komission tavoitteena on jatkaa edelleen Euroopan rautateiden elvyttämistä kolmannen 
paketin ehdotuksilla, joihin sisältyy muun muassa ehdotus EU:n sisäisen kansainvälisen 
henkilöliikenteen kilpailun avaamisesta liittymäkabotaasioikeuksineen. Paketin käsittely 
yhteisön toimielimissä on vasta alkamassa. Käsittelyn arvioidaan kestävän ainakin pari 
vuotta.  
 

4.3. Kansalliset lainsäädäntöhankkeet 
 
Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi 
rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä. Lakiehdotuksen mukaan Ratahallinto-
keskus toimisi laissa tarkoitettuna viranomaisena ja muun muassa valvoisi liikenneturval-
lisuustehtävien kelpoisuusvaatimusten noudattamista ja myöntäisi erivapaudet liikenne-
turvallisuustehtävien kelpoisuusvaatimuksista. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuo-
den 2004 lopussa. 
 
 

5. Viranomaistehtävien järjestäminen EU:n muissa jäsenvaltioissa 
 
Perinteisesti monopoliasemassa olevilla valtion rautatielaitoksilla on ollut keskeinen ase-
ma myös viranomaistehtävien hoitamisessa. Rautatieliikenteen kilpailun avauduttua on 
useissa jäsenvaltioissa jouduttu järjestämään myös viranomaistehtävät uudelleen. Ratkai-
sut ovat poikenneet osittain huomattavastikin toisistaan. Eräs keskeinen ratkaisu on ollut 
infrastruktuurin hallinnan erottaminen liikenteenharjoittamisesta. Ensimmäisen rautatie-
paketin täytäntöönpano on edellyttänyt edelleen uusia viranomaisratkaisuja. Jäsenvaltiot 
ovat joutuneet perustamaan alan uutena toimijana sääntelyelimen (Regulatory Body), jolla 
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on keskeinen rooli tasapuolisten ja objektiivisten kilpailuedellytysten valvojana rautatie-
liikenteessä. Myös sääntelyelimen tehtävien järjestäminen on hoidettu huomattavasti toi-
sistaan poikkeavilla ratkaisumalleilla eri jäsenvaltioissa.  
 
Seuraavassa kuvataan eräiden EU:n jäsenvaltioiden viranomaisratkaisuja. Näiden ratkai-
sujen suhteen on kuitenkin muistettava, että kaikkien EU:n jäsenvaltioiden on pantava ke-
sään 2006 mennessä täytäntöön toisen rautatiepaketin direktiivit, jolloin niidenkin maiden, 
joissa ei vielä ole riippumatonta rautatieturvallisuusviranomaista, on sellainen perustetta-
va. 
 

5.1. Ruotsi 
 

5.1.1. Nykyiset toimielimet  
 
Ruotsin valtionrautateiden SJ:n organisatoriset muutokset käynnistettiin 1980-luvulla, jol-
loin aiemmin valtion keskusvirastona toiminut SJ muutettiin liikelaitokseksi. Radanpito 
siirrettiin SJ:ltä Banverketille 1988 ja liikenteenohjaus SJ:ltä Tågtrafikledningille 1996. SJ 
yhtiöitettiin 2001 ja jaettiin kolmeen osaan. Yhtiöittämisvaiheessa muodostettiin kolme 
uutta yhtiötä, jotka ovat SJ AB, Green Cargo AB ja Swedcarrier AB. SJ:n varallisuus siir-
rettiin uusille perustetuille yhtiöille, jotka toimivat konsernimuodossa. Yhtiöistä SJ AB 
huolehtii henkilöliikenteestä ja Green Cargo AB harjoittaa tavaraliikennettä. Swedcarrier 
AB toimii emoyhtiönä kolmelle tytäryhtiölle, joita ovat Jernhuset AB, EuroMaint AB, 
SweMaint AB. 
 
Banverket (BV) vastaa rautatiejärjestelmän lisäksi koko raideliikennejärjestelmästä eli 
myös metrosta ja raitiotieliikenteestä. Sen lisäksi, että BV on infran haltija, se toimii vas-
tuullisena sektoriviranomaisena. Vastuullisen sektoriviranomaisen kategoriaa ei ole muis-
sa pohjoismaissa. Sektoriviranomainen toimii hallituksen alaisuudessa huolehtien toi-
meenpano- ja valmistelutehtävistä. Lisäksi viraston tehtäviin kuuluvat rautatiealan edis-
tämiseen liittyvät kysymykset eli sillä on eräänlainen rautatiealan ”edunvalvojan” rooli, 
johon kuuluu muun muassa esitysten tekeminen hallitukselle. BV:n rooliin sektoriviran-
omaisena on mahdollisesti tulossa muutoksia yhteisölainsäädännön johdosta. 
 
Banverket vastaa infrastruktuurin hallinnon lisäksi liikenteenohjauksesta. Asetuksen 
(1996:734 Förordning om statens spåranläggningar) mukaan Tågtrafikledningen päättää 
ratakapasiteetin jakamisesta. Organisatorisesti Tågtrafikledningen on Banverketiin kuulu-
va yksikkö. Liikenteenohjauksesta vastaava yksikkö on nimeltään Banverket Trafik, jonka 
asema Banverketissä on samantyyppinen kuin Järnvägsinspektionilla. 
 
Banverket vastaa rautatieturvallisuuslain (1990:1157) mukaan omalta osaltaan myös rau-
tatieliikenteen turvallisuudesta. Se valmistelee muun muassa ne liikenneturvallisuusmää-
räykset, jotka Järnvägsinspektion hyväksyy. Banverket osallistuu myös AEIF:n puitteissa 
tapahtuvaan yhteentoimivuuden teknisten eritelmien valmisteluun.  
 
Järnvägsinspektion valvoo turvallisuutta raideliikenteessä eli rautatie-, metro- ja raitiotie-
liikenteessä. Järnvägsinspektionen perustettiin vuonna 1988. Borlängessä sijaitsevan pää-
konttorin lisäksi sillä on neljä alueyksikköä. Järnvägsinspektionen on toiminnallisesti 
riippumaton, vaikka se onkin hallinnollisesti sijoitettu Banverketiin. Sillä on rautatietur-
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vallisuuslain mukaan tietyissä turvallisuusasioissa itsenäinen ja riippumaton asema suh-
teessa Banverketiin.  
 
Järnvägsinspektionin organisaatio on muodostuu kahdesta jaostosta: Regelsektionen ja 
Tillsynssektionen. Jaostoista Regelsektionen vastaa lupahallinnosta, liikkuvan kaluston 
hyväksynnöistä, riskianalyyseistä sekä norminannosta. Tillsynssektionen vastaa lähinnä 
tarkastustoiminnasta ja vauriotutkinnasta. Lisäksi se huolehtii tilastoinnista ja terveydenti-
lavaatimuksista myönnettävistä poikkeusluvista. 
 

5.1.2. ”Järnvägsstyrelsen” 
 
Ruotsin hallitus teetti maaliskuussa 2002 valmistuneen laajan selvityksen rautatiesektorin vi-
ranomaisorganisaatioista ja lainsäädännöstä. Selvityksen tuloksena valmisteltiin vuonna 2003 
ehdotus EU:n ensimmäisen rautatiepaketin täytäntöönpanosta. 
 
Helmikuussa 2004 hallitus asetti selvitysmiehen, jonka tehtävänä on kuluvan kevään aikana 
valmistella uuden rautatieviranomaisen perustaminen. Perustettavan viranomaisen tehtävänä on 
huolehtia uudessa rautatielaissa sekä metron ja raitioteiden turvallisuudesta annetussa laissa sil-
le asetetuista tehtävistä. Selvitysmiehen tulee toimeksiantonsa mukaisesti selvittää muun muas-
sa perustettavan viranomaisen organisaatio, tehtävät ja määrärahatarpeet. Selvitysmiehen tulee 
lisäksi rekrytoida viraston tarvitsema henkilöstö sekä ryhtyä muihin tarvittaviin toimenpiteisiin, 
jotta uusi viranomainen voitaisiin perustaa 1.7.2004. Järvägsinspektion ja Tågtrafikledning on 
tarkoitus lakkauttaa viraston perustamisen yhteydessä ja niiden tehtävät siirtää uudelle viran-
omaiselle. Perustettava virasto on tarkoitus sijoittaa Borlängeen ja sillä tulee olemaan alueellisia 
toimipisteitä pääosin samoilla paikkakunnilla kuin Järnvägsinspektionilla tällä hetkellä on. Vi-
raston määrärahatarpeen on arvioitu olevan vuonna 2004 noin 20 miljoonaa kruunua ja sen jäl-
keisinä vuosina noin 40 miljoonaa kruunua.   

 

5.2. Tanska 
 
Tanskan valtion omistama rautatieyritys DSB perustettiin vuonna 1999. DSB hoitaa noin 
95 % Tanskan henkilöliikenteestä liikenneministeriön kanssa tehtyjen sopimusten nojalla. 
DSB:n monopoliasema henkilöliikenteessä purettiin vuoden 2000 alussa. DSB:n lisäksi 
Tanskassa harjoittaa 13 ”yksityistä” aluehallinnon omistuksessa olevaa operaattoria pai-
kallisliikennettä.  
 
Banestyrelsen on liikenneministeriön hallinnonalalla toimiva kansallinen rautatieviran-
omainen, joka vastaa eräistä rautateiden viranomaistehtävistä (ml. ratakapasiteetin jaka-
minen) ja radanpidosta. Banestyrelsen perustettiin vuonna 1997 Tanskan valtion rautatie-
laitoksen organisaatiouudistuksen yhteydessä ja sen palveluksessa on noin 2600 työnteki-
jää. Pääosa Banestyrelsenin rahoituksesta tulee budjettirahoituksena. Osan tuloistaan vi-
rasto saa ratamaksuista, joista säädetään lainsäädännöllä. Ratamaksu muodostuu kuljetun 
matkan perusteella laskettavasta kilometrimaksusta, käytetyn verkon osan pituuden perus-
teella laskettavasta verkolle pääsymaksusta sekä siltamaksusta. Banestyrelsenin organisa-
torista asemaa ollaan parhaillaan muuttamassa itsenäiseksi yritykseksi, jolloin sen viran-
omaistehtävät siirretään viranomaisorganisaatioille.  
 
Rautatielain voimaantulon yhteydessä heinäkuussa 2003 perustettiin myös liikenneminis-
teriön alainen Trafikstyrelsen. Sille on keskistetty rautatieliikenteen ostoliikenneasiat ja 
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muita rautatieliikenteen viranomaistehtäviä. Viraston tehtävänä on varmistaa, että valtion 
rautatieinvestoinnit tuovat yhteiskunnalle mahdollisimman suuret hyödyt. Se hoitaa rauta-
tieinvestointeja koskevat valmistelu- ja suunnittelutehtävät sekä vastaa rautatieliikennettä 
koskevien päätösten täytäntöönpanosta. Se alkaa toimia vuodesta 2004 lähtien myös rau-
tatieliikenteen turvallisuusviranomaisena. Trafikstyrelsenin perustaminen vaikutti myös 
Banestyrelsenin asemaan ja toimintaan. Banestyrelsen ei voinut enää käyttää nimen lop-
puosaa ”styrelse” ja se ottikin nimekseen ” Banedanmark” (Rail Net Denmark). Bane-
danmark on valtion omistama tuotanto- ja palveluyritys, joka tarjoaa ratojen rakentamis- 
ja kunnossapitopalvelujen lisäksi liikenteenohjauspalvelua. Näiden tuotanto- ja palvelu-
tehtävien pääasiallisena tilaajana on Trafikstyrelse.  
 
Liikenneministeriö vastaa rautatieliikennepolitiikasta ja rautatieliikenteen rahoituksesta 
(ml. infrastruktuuri). Vaikka ministeriön välitön vaikutusvalta DSB:hen ja Banedanmar-
kiin on vähenemässä, se voi edelleen vaikuttaa niiden toimintapolitiikkaan muun muassa 
nimitysasioiden kautta. 
 
Vuonna 1996 perustettu Jernbanetilsynet (Railway Inspectorate) vastaa rautatieliikenteen 
turvallisuudesta ja suorittaa siihen liittyviä tarkastuksia ja tutkimuksia sekä valmistelee 
alan lainsäädäntöä. Se myös myöntää rautatieliikenteen toimiluvat ja liikkuvan kaluston 
käyttöönottoluvat. Jernbanetilsynet on kaikkien raideliikennemuotojen turvallisuusviran-
omainen ja sen tehtävät perustuvat rautatieturvallisuuslakiin. Jernbanetilsynet toimii tur-
vallisuusviranomaisena ainakin vuoden 2004 puoliväliin saakka, siitä huolimatta, että rau-
tatielaissa turvallisuusviranomaisen tehtävät määritellään kuuluvaksi Trafikstyrelsenin 
toimialaan.  
 
Regulaattorina toimiva Jernbaneklageavnet (Railway Regulatory Board) perustettiin uu-
della rautatielailla vuonna 2003. Se muodostuu ministeriön nimittämistä rautatiealan asi-
antuntijoista, joiden puheenjohtajana toimii kokenut tuomari. Se on täysin itsenäinen, 
vaikka saakin rahoituksensa liikenneministeriöltä. 
 
Rautatiehallinnon viranomaistehtävien uudelleen järjestäminen Tanskassa on edelleen 
kesken. Odotettavissa on uusia viranomaistehtävien järjestelyjä vielä lähiaikoina. 
 

5.3. Saksa 
  
Saksassa uudistettiin rautateitä ja rautatieliikenteen harjoittamista perusteellisesti Saksan 
yhdistämisen jälkeen vuonna 1994 yhdistämällä valtiolliset rautatiet Bundesbahn ja 
Reicsbahn DB AG-nimiseksi yhtiöksi, joka on edelleen 100 prosenttisesti valtion omista-
ma yhtiö. Yhdistämisen jälkeen siirrettiin yhdistettyjä rautateitä rasittaneet velat Bun-
deseisenbahnvermoegen (BEV)-nimisen viraston vastuulle. DB AG joutuu joka tapauk-
sessa investoimaan huomattavia summia toisaalta rataverkon ja asemien kehittämiseen 
erityisesti entisen Itä-Saksan alueella sekä toisaalta liikkuvan kaluston uudistamiseen. To-
delliseen kilpailutilanteeseen muiden operaattoreiden kanssa DB AG on joutunut alueelli-
sessa henkilöliikenteessä. Lukumääräisesti suuresta kilpailijoiden määrästä huolimatta DB 
AG:n markkinaosuus rautatieliikenteessä on edelleen varsin korkea (alueellisessa henkilö-
liikenteessäkin noin 90 %). Eräs DB AG:n keskeisimmistä ongelmista on edelleen liiken-
teen huono täsmällisyystaso. 
 
Vuonna 1999 toteutettiin infrastruktuurin hallinnon eriyttäminen rautatieliikenteen harjoit-
tamisesta, tosin saman konsernin sisällä. DB AG on nykyään holding-yhtiö, johon kuuluu 
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kolme rautatieoperaattoria ja infrastruktuuriyritys, joka vastaa noin 36 000 kilometrin laa-
juisesta rataverkosta. Konsernin sisällä pyritään pitämään palomuuria tytäryhtiöiden välil-
lä riippumattomuuden ja läpinäkyvyyden turvaamiseksi. DB AG osti vuonna 2002 maail-
manlaajuisen logistiikkayhtiön Stinnes AG:n ja pyrkii laajentamaan yrityskaupan avulla 
toimintaansa muihin maihin. Alankomaista ja Tanskasta konsernin tavaraliikennettä har-
joittava yhtiö DB Cargo on jo hankkinut tytäryhtiöikseen Railion Netherlands- ja Railion 
Denmark-nimiset yhtiöt.  
 
DB AG:n lisäksi Saksassa on lähes 300 rautatieliikenneoperaattoria, joista osa omistaa it-
se paikallisen rataverkkonsa. Useimmat rautatieyrityksistä on perustettu jo ennen 1990-
luvulla toteutettua rautatiereformia.  
 
Rautatiereformi on ollut Saksassa välttämätön valtiontaloudellisista syistä. Reformin ansi-
osta valtion määrärahatarvetta on voitu alentaa olennaisesti. Kuitenkaan DB AG ei ole 
konsernina vieläkään kannattava. Rautatieliikenteen markkinaosuutta ei ole juurikaan saa-
tu kasvatettua lukuun ottamatta alueellista henkilöliikennettä, jossa nimenomaan kilpailun 
ansiosta rautatieliikenteen markkinaosuus on noussut noin 30 %. 
 
Rautatieliikenteen regulaattorina on Eisenbahnbundesamt (EBA)-niminen viranomainen. 
EBA toimii oikaisunhakuelimenä erityisesti ratamaksuja ja ratakapasiteetin jakamista 
koskevissa kysymyksissä.  
 
Aluehallinnolla (Länder) on keskeinen asema erityisesti ostoliikennepalvelujen hankkija-
na ja toisaalta infrastruktuurin rahoittajana alueellisella tasolla.  
 

5.4. Alankomaat 
 
Alankomaissa uudistettiin rautatieasioiden organisointia laajalti vuonna 1995. Siinä yh-
teydessä mm. eriytettiin radanpito liikennöinnistä. Uudelleenorganisoinnista aiheutunei-
den ongelmien johdosta infrastruktuurista, liikenteenohjauksesta ja ratakapasiteetin jaka-
misesta vastaavat organisaatiot koottiin yhteen uuteen Pro Rail -nimiseen yhtiöön uuden 
rautatielain säätämisen yhteydessä vuonna 2003. Pro Rail on valtion omistama itsenäinen 
yhtiö. Se vastaa liikenteenohjauksesta, ratakapasiteetin jakamisesta ja infrastruktuurista. 
Rahoituksensa se saa budjettirahoituksena ja ratamaksuista. Ratamaksuista säädetään lain-
säädännöllä. Ratamaksu perustuu rajakustannuksiin ja on rakenteelta varsin selkeä ja yk-
sinkertainen. Maksuista voi valittaa kansalliselle kilpailuviranomaiselle, johon on perus-
tettu rautatieliikenteestä vastaava yksikkö. 
 
Liikenneasioista vastaava ministeriö, Ministry for Transport, Public Works and Water 
Management (noin 15000 virkamiestä), vastaa toimialan lainsäädännöstä ja on vastuussa 
rautatiealan uudelleenjärjestelyistä sekä pitkän tähtäimen strategioista. 
 
Rautatieliikenteen turvallisuusasioista vastaa ministeriön osana toimiva Inspectorate for 
Transport, Public Works and Water Management. Onnettomuustutkinnasta vastaa vuonna 
1999 perustettu itsenäinen Transport Safety Board. 
 
Alankomaissa on viime vuosina panostettu rautatieliikennepolitiikan pitkäjänteisiin kehi-
tyssuunnitelmiin ja strategioihin. Tavoitteena on lisätä kapasiteetin käyttöä ja rautatielii-
kenteen turvallisuutta ja täsmällisyyttä.  
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Rautateiden henkilöliikenteen merkittävin operaattori on NS, jolla on ollut ongelmia mm. 
henkilöstönsä ja kalustonsa suhteen. NS harjoittaa keskeisimmillä rataverkoilla henkilölii-
kennettä 92 %:n markkinaosuudella ilman julkista tukea. NS on mukana myös eräissä 
kansainvälisissä konsortioissa.  
 
Muu osa Alankomaiden rataverkosta kuuluu alemmanasteiseen rataverkkoon (secondary 
network). Sillä harjoitetaan kannattamatonta paikallista ja alueellista henkilöliikennettä. 
Hallituksen tarkoituksena on tarjota henkilöliikennepalveluja ostoliikenteenä harjoitetta-
viksi myös ulkopuolisille operaattoreille. Vastuu rataverkosta tultaneen lähivuosina siir-
tämään paikallis- ja aluehallinnolle. Ne oikeutetaan järjestämään liikenne rataverkolla tai 
jopa lakkauttamaan hallinnassaan oleva verkko tai sen osia. 
 
Alankomaissa arvioidaan tavaraliikenteen kasvavan merkittävästi (kansainvälisen) tavara-
liikenteen vapauttamisen jälkeen maan edullisen sijainnin vuoksi. Alankomaissa on kan-
sallinen tavaraliikenne avattu jo pitkälti. Liikennettä harjoittaa toistaiseksi neljä operaatto-
ria. Tarkoituksena on panostaa rajat ylittävän tavaraliikenteen kehittämiseen ja lisäämi-
seen mm. uusia reittejä avaamalla. Ratamaksua on pidetty alhaisena rautatieliikenteen kil-
pailuedellytysten parantamiseksi. 
 

5.5. Yhdistynyt Kuningaskunta (UK)  
 
UK:n rautatiesektorilla on useita toimijoita rautatiemarkkinoiden laajuuden ja operaatto-
reiden lukuisuuden vuoksi. Liikenneasioista vastaava ministeriö, Department for Trans-
port, vastaa rautatieliikennepolitiikasta ja rautateiden rahoituksesta (ml. infrastruktuuri).  
 
Strategic Rail Authority (SRA) vastaa hallituksen poliittisten linjausten toteuttamisesta 
rautatieliikenteessä. SRA on itsenäinen julkinen laitos, jota liikenneministeriö rahoittaa ja 
jonka johtokunnan ministeriö nimittää. SRA vastaa henkilöliikennepalvelujen järjestämi-
sestä ja ohjaa yksityisen sektorin operaattoreita mm. pitkän tähtäimen suunnitelmilla, vas-
taa rautatiesektorin rahoituksesta, valvoo ja edistää ratakapasiteetin käyttöä, valvoo mer-
kittäviä investointeja ja sponsoroi ns. junamatkustajien neuvottelukuntaa.  
 
Regulaattorin (Rail Regulator) rooli on SRA:n roolia kapea-alaisempi. Vaikka regulaatto-
rin nimittää liikenneministeri, se on kuitenkin organisatorisesti ja toiminnallisesti hyvin it-
senäinen. Regulaattorin tehtävänä on valvoa rautatieliikennemarkkinoilla määräävän 
markkina-aseman ja monopoliaseman käyttöä. Regulaattori on vastuussa mm. infrastruk-
tuuripolitiikan sopimuspohjaisesta ja taloudellisesta ohjauksesta, rataverkon ylläpitoon ja 
kehittämiseen liittyvien toimilupien ehdoista ja ratamaksuista, käyttösopimusten hyväk-
symisestä sen varmistamiseksi, että tasapuolinen oikeus päästä rataverkon palveluihin taa-
taan, sekä toimialan toimijoiden läpinäkyvien ja toimivien suhteiden kehittämisestä. Re-
gulaattorin tehtävänä on myös valvoa Network Rail:n toimintaa erityisesti kehittämällä 
sen taloudellista seurantaa, tarkastelemalla sen liiketoimintasuunnitelmaa sekä hyväksy-
mällä sen kiinteistöluovutukset. Parhaillaan regulaattori selvittää Network Rail:n kustan-
nuksia ja maksupolitiikkaa. Regulaattori toimii lisäksi toimilupaviranomaisena ja alan kil-
pailuviranomaisena mm. hyväksymällä käyttösopimukset. Vuoden 2004 heinäkuussa re-
gulaattori korvataan muita säänneltyjä toimialoja vastaavalla neuvottelukunnalla, jossa tu-
lee olemaan enintään yhdeksän jäsentä ja päätoiminen johtava virkamies.  
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Health & Safety Executive (HSE) on hallituksen poikkihallinnollinen sääntely- ja toi-
meenpaneva viranomainen. HSE:n Railway Inspectorate on vastuussa rautatieliikenteen 
turvallisuudesta.  
 
Rail Accident Investigation Branch (RAIB) on äskettäin perustettu rautatieliikenteen on-
nettomuustutkinnasta vastaava liikenneministeriön yhteydessä toimiva viranomainen.  
 
Network Rail, joka on yksityinen yhtiö, omistaa rataverkon. Network Rail:n tehtävänä on 
vastata rataverkon kunnossapidosta ja kehittää rataverkkoa sekä vastata liikenteenohjauk-
sesta ja kulunvalvonnasta. Lisäksi Network Rail omistaa 14 merkittävää rautatieasemaa ja 
vastaa rautatieliikenteen aikatauluista. Network Rail hankkii tarvitsemansa palvelut pää-
osin sopimusteitse muilta yksityisiltä toimijoilta. Operaattorit hankkivat rataverkon ja tar-
vittaessa asemien käyttöoikeuden tekemällä käyttösopimuksen Network Rail:n kanssa. Ne 
ovat kaupallisia sopimuksia, mutta Network Rail:n monopoliaseman vuoksi regulaattori 
valvoo niitä. Network Rail maksaa käyttösopimusten nojalla korvauksia operaattorille ai-
heuttamistaan rautatieliikenteen myöhästymisistä (mm. vaurioituneesta rataverkosta ai-
heutuneet myöhästymiset). Operaattorit maksavat myös toisilleen korvauksia aiheuttamis-
taan myöhästymisistä (mm. rikkoutuneen kaluston muille operaattoreille aiheuttamat 
myöhästymiset). Network Rail:n tulorahoitus muodostuu operaattoreiden maksamista ra-
tamaksuista, muista liiketoiminnan tuotoista (kiinteistöjen luovuttamisesta ja vuokraami-
sesta saaduista tuloista) sekä SRA:n erilaisista infrastruktuuriin kohdistuvista töistä mak-
samista korvauksista. Network Rail käyttää liikevoittonsa rautatiejärjestelmän investoin-
teihin. SRA ohjaa Network Rail:n taloudellista asemaa tiukasti.  
 
Rautateiden henkilö- ja tavaraliikennettä harjoittavat yksityiset rautatieyritykset. Henkilö-
liikennettä harjoittaa 25 operaattoria, jotka ovat saaneet oikeuden liikenteenharjoittami-
seen kilpailuttamisen kautta. Toimiluvissa asetetaan minimiehdot palveluille ja liiken-
nöinnille sekä operaattoreiden investoinneille (kalustoinvestoinnit ja asemien parannuk-
set). Lisäksi toimiluvissa määritellään liikennöinnin taloudelliset ehdot. SRA maksaa ope-
raattorille korvauksia siltä osin kuin liikennöinti ei ole kannattavaa. Kannattavan liiken-
teen harjoittamisesta operaattori joutuu suorittamaan maksuja SRA:lle. Jokaiseen toimilu-
paan sisältyy ehto, jonka mukaan operaattorin on maksettava hyvitystä, jos asetettuja ta-
voitteita ei saavuta riippumatta siitä, onko se aiheutunut operaattorista johtuvasta syystä 
vai ei. Mikäli toimiluvan mukaiset tavoitteet ylitetään, SRA voi suorittaa maksuja operaat-
torille. Operaattorin tulorahoitus muodostuu asiakasmaksuista, SRA:n suorittamista mak-
suista sekä Network Rail:n suorittamista maksuista. Tavaraliikenneoperaattorit harjoitta-
vat liikennettä kaupalliselta pohjalta. SRA voi kuitenkin suorittaa operaattoreille maksuja 
kannustaakseen tavaraliikenteen siirtymistä tieliikenteestä rautateille. Operaattorit käyttä-
vät pääsääntöisesti kalustoyhtiöiltä vuokrattua leasingkalustoa ja Network Rail:n niille 
vuokraamia asematiloja. Kalustoyhtiöt vastaavat kaluston kunnossapidosta ja rahoittavat 
uuden kaluston hankinnat.  
 
Rail Safety & Standards Board Ltd –yhtiö aloitti toimintansa vuoden 2003 keväällä. Sen 
taustalla ovat rautatieliikennealan toimijat - Network Rail, operaattorit ja hankkijat. Sen 
tavoitteena on kehittää rautatieliikenteen turvallisuutta ja alan operatiivisia käytäntöjä alan 
toimijoiden yhteistyön kautta. 
 
Kunnossapitoa harjoittavat yritykset vastaavat pääosin infrastruktuurin kunnossapidosta ja 
uudistamisesta. Keskeisiä alan yrityksiä ovat Amey, Jarvis ja Balfour Beatty, mutta kun-
nossapitoa otetaan asteittain Network Railin haltuun. 
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5.6. Ranska 
 
Ranskan rautatieinfrastruktuurista vastaava viranomainen Reseau Ferre de France (RFF) 
perustettiin vuonna 1997. Viraston palveluksessa on noin 250 henkilöä. RFF vastaa infra-
struktuurin ylläpidosta ja kehittämisestä ja hankkii tarvitsemansa palvelut sopimuspohjalta 
pääosin valtion rautatieyrityksen (SNCF) radanpidosta vastaavalta yksiköltä. SNFC hal-
linnoi edelleen rataverkkoa. RFF on vuoden 2003 maaliskuusta lähtien vastannut myös ra-
takapasiteetin jakamisesta. RFF saa rahoituksensa ratamaksuista ja valtion budjetista. Ra-
tamaksuista RFF päättää vuosittain ja julkaisee ne verkkoselostuksessaan. Liikenneminis-
teri hyväksyy maksut, mutta hyväksyntää pidetään muodollisuutena. Ratamaksu muodos-
tuu kolmesta osasta, joita ovat kuukausittainen yleinen ratamaksu, junakilometrikohtainen 
maksu sekä varausmaksu. Maksut on asetettu kolmelle tasolle: mahdollisimman alhainen 
alueellinen maksu, vaihteleva pitkän matkan maksu, joka on vastaavasti korkeampi, sekä 
vaihteleva tavaraliikenteen maksu, joka on alhainen markkinatilanteen johdosta. 
 
SNCF on valtion omistama rautatieliikennettä harjoittava rautatieyritys, joka on jakaantu-
nut kolmeen henkilöliikennettä hoitavaan yksikköön (pitkän matkan liikenne, Transilien/ 
Pariisin lähialueliikenne ja alueellinen liikenne). Lisäksi SNCF:ään kuuluvat tavaraliiken-
neyksikkö ja radanpidosta vastaava yksikkö. SNCF on mukana useissa kansainvälisissä 
konsortioissa, joilla on liiketoimintaa monissa muissa Euroopan maissa ja Pohjois-
Amerikassa. 
 
Liikenneasioista vastaava ministeriö vastaa liikennepolitiikasta ja hyväksyy ratamaksut. 
Lisäksi ministeriö myöntää turvallisuustodistukset ja vastaa valtion budjettirahoituksesta 
ja valtionavustuksista. 
 
Aluehallinto vastaa alueellisen henkilöliikenteen järjestämisestä ja hankkii ostoliikenne-
palvelut SNCF:ltä. Lisäksi se vastaa budjettirahoituksen myöntämisestä RFF:lle. Aluehal-
linto on vastuussa myös paikallisliikenteessä käytettävän liikkuvan kaluston ja paikallis-
liikenteen asemien ylläpidosta. 
 
Mission de controle des activites ferroviaires (MCAF) perustettiin sääntelyelimeksi vuo-
den 2003 toukokuussa. Se muodostuu kolmesta jäsenestä, jotka edustavat valtioneuvostoa, 
kilpailuasioista vastaavaa tuomioistuinta ja teknisen alan neuvostoa. Sen toimikausi on 
viisi vuotta ja se käsittelee riitoja, jotka koskevat verkkoselostusta, ratakapasiteetin jaka-
mista, ratamaksuja, turvallisuustodistusta ja julkisia palvelusopimuksia.  
 
Conseil Superieur du Service Public (CSSPF) valvoo hallituksen rautatieliikennepolitiikan 
toteutumista. Se on lähinnä hallituksen neuvoa-antava elin. 
 
 

6. Viranomaistehtävät ja niiden kehittämistarpeet 
 
 
Syrjimättömien kilpailuedellytysten varmistaminen edellyttää I rautatiepakettiin sisälty-
neiden ratamaksun määräämisen, ratakapasiteetin jakamisen, turvallisuustodistuksen ja 
toimiluvan myöntämisen, sääntelytehtävien ja oikaisumenettelyjen sekä II rautatiepaket-
tiin sisältyvien turvallisuustehtävien lisäksi liikenteenohjauksen, rautatiealan koulutuksen, 
henkilökunnan kelpoisuuden ja rekisteröinnin sekä lippujen tarkastuksen syrjimättömyy-
den pohtimista. 
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Työryhmä on lähtenyt tarkastelussaan siitä, että turvallisuusdirektiivin 
edellyttämä alan toimijoista riippumaton viranomainen perustetaan ja sa-
malla harkitaan, mitkä muut nyt joko liikenne- ja viestintäministeriössä, 
Ratahallintokeskuksessa, VR Yhtymässä tai muualla hoidettavat tehtävät 
sopisivat nykyistä paremmin hoidettavaksi perustettavassa virastossa.  

 
Työryhmän ehdotuksen mukaisia alan toimijoita ja niiden keskinäisiä suhteita voidaan 
kuvata seuraavalla kaaviolla:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1. Turvallisuusviranomaisen tehtävät  
 
Turvallisuusdirektiivin 16 artiklan mukaan kunkin jäsenvaltion tulee perustaa turvalli-
suusviranomainen, jonka on oltava organisaatioltaan, oikeudelliselta rakenteeltaan ja pää-
töksenteoltaan riippumaton erityisesti rautatieyrityksistä ja infrastruktuurin haltijasta. 
Turvallisuusviranomainen voi olla myös liikenneasioista vastaava ministeriö.  
 
Direktiivin mukaan turvallisuusviranomaisella on oltava ainakin seuraavat tehtävät: 
 
1. se myöntää käyttöönottoluvat Euroopan laajuisen suurten nopeuksien ja tavanomaisen 

rautatiejärjestelmän rakenteellisille osajärjestelmille yhteentoimivuusdirektiivien 14 
artiklan mukaisesti ja tarkastaa, että niitä käytetään ja ylläpidetään niitä koskevien 
olennaisten vaatimusten mukaisesti, 

2. se valvoo, että yhteentoimivuuden osatekijät ovat yhteentoimivuusdirektiivien 12 ar-
tiklassa säädettyjen olennaisten vaatimusten mukaisia, 

3. se myöntää käyttöönottoluvat uudelle sekä olennaisesti muuttuneelle liikkuvalle kalus-
tolle, joille ei ole vielä vahvistettu yhteistä teknistä eritelmää, 

4. se myöntää, uusii, muuttaa ja peruuttaa turvallisuusdirektiivin 10 ja 11 artiklan mukai-
sesti annettujen turvallisuustodistusten ja turvallisuuslupien olennaiset osat ja tarkas-
taa, että niissä vahvistetut edellytykset ja vaatimukset täyttyvät ja että infrastruktuurin 
haltijat ja rautatieyritykset toimivat yhteisön tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti, 

5. se seuraa, edistää ja tarvittaessa kannustaa ja kehittää turvallisuuden sääntelykehystä 
sekä kansallisten turvallisuussääntöjen järjestelmää, 

Liikenne- ja viestintäministeriö 

Rautatieviranomainen Ratahallintokeskus 

Rautatie- 
yritykset 

Onnetto-
muus- 

tutkinta-
keskus

 
Kilpailu-
virasto 

Ilmoitetut 
laitokset

Radanpitoa 
harjoittavat 

yritykset 
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6. se valvoo, että liikkuva kalusto on asianmukaisesti rekisteröity ja että yhteentoimi-
vuusdirektiivien 14 artiklan mukaisesti perustetussa kansallisessa luettelossa olevat 
turvallisuuteen liittyvät tiedot ovat täsmällisiä ja ajan tasalla. 

 
Edellä tarkoitettuja tehtäviä ei voida siirtää tai antaa toimeksi infrastruktuurin hal-
tijalle, rautatieyritykselle tai hankintayksikölle. 
 

6.1.1. Osajärjestelmien käyttöönottoluvat 
 
Yhteentoimivuuslain 5 §:n mukaan osajärjestelmän käyttöön ottamiseen on oltava Rata-
hallintokeskuksen myöntämä käyttöönottolupa, jos osajärjestelmää käytetään valtion rata-
verkolla. Osajärjestelmillä tarkoitetaan tavanomaisen rautatiejärjestelmän yhteentoimi-
vuusdirektiivissä infrastruktuuria, energiaa, liikenteenohjausta ja valvontaa sekä opastei-
ta/merkinantoa, käyttötoimintaa ja liikenteen hallintaa, telemaattisia sovelluksia, liikkuvaa 
kalustoa sekä huoltoa. Jos osajärjestelmää olennaisesti parannetaan tai uudistetaan käyt-
töönottoluvan myöntämisen jälkeen, osajärjestelmän käyttöön ottamiselle on ennen kuin 
se otetaan uudelleen käyttöön haettava uusi käyttöönottolupa. Ratahallintokeskuksen on 
myönnettävä käyttöönottolupa sellaisille osajärjestelmille, jotka täyttävät yhteentoimi-
vuuslain 3 §:n mukaiset vaatimukset. Käyttöönottolupa voidaan myöntää määräaikaisena, 
ja siihen voidaan sisällyttää rajoituksia ja ehtoja, joilla varmistetaan 3 §:n mukaisten vaa-
timusten noudattaminen.  
 
Osajärjestelmän vaatimuksenmukaisuuden valvonta perustuu siihen, että yhteentoimi-
vuuslain 7 §:ssä tarkoitettu ilmoitettu laitos antaa osajärjestelmää koskevan vaatimuksen-
mukaisuustodistuksen, jonka perusteella osajärjestelmän valmistaja tai edustaja voi antaa 
osajärjestelmälle EY-tarkastusvakuutuksen. Tällä hetkellä Suomessa ei ole vielä liikenne- 
ja viestintäministeriön nimeämää ilmoitettua laitosta. Myöskään osajärjestelmiä koskevia 
yhteentoimivuuden teknisiä eritelmiä ei vielä ole annettu. 
 
Johtopäätös: 
Osajärjestelmien käyttöönottolupien myöntäminen on turvallisuusdirektiivin sään-
nösten edellyttämällä tavalla säädettävä perustettavan viranomaisen hoidettavaksi.  
 

6.1.2. Yhteentoimivuusvaatimusten noudattamisen valvonta 
 
Yhteentoimivuuslain 11 §:n mukaan Ratahallintokeskuksen tulee valvoa Euroopan laajui-
sen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuusvaatimusten noudattamista. Ratahallintokeskuk-
sen turvallisuusyksikkö toimii yhteentoimivuuslaissa tarkoitettuna markkinavalvontavi-
ranomaisena. Yhteentoimivuusvaatimusten noudattamisen valvonta kohdistuu rautatiejär-
jestelmämarkkinoille saatettavien osajärjestelmien ja yhteentoimivuuden osatekijöiden ar-
viointiin. Markkinavalvontaviranomaiselle on valvontatehtävän suorittamiseksi annettu 
laaja tietojen saantioikeus. Sillä on oikeus puuttua rautatiejärjestelmämarkkinoihin, jos se 
havaitsee säännöksessä tarkoitettuja epäasianmukaisuuksia. Jos EY-tarkastusvakuutus ei 
ole asianmukainen tai osajärjestelmä ei muutoin vastaa asetettuja vaatimuksia, markkina-
valvontaviranomaisen on vaadittava asianosaisia korjaamaan osajärjestelmän puutteet lain 
vaatimusten mukaisiksi. Jos osajärjestelmän vaatimuksenmukaisuuden vastaisuus vaaran-
taa rautatieliikenteen turvallisuuden, markkinavalvontaviranomaisen on rajoitettava tai 
kiellettävä osatekijän käyttö tai viime kädessä poistettava se markkinoilta. 
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Johtopäätös: 
Yhteentoimivuusvaatimusten noudattamisen valvonta on turvallisuusdirektiivin 
säännösten edellyttämällä tavalla siirrettävä perustettavan viranomaisen hoidetta-
vaksi.  
 

6.1.3. Turvallisuustodistusten ja turvallisuuslupien myöntäminen 
 
Turvallisuustodistuksen myöntämisen tarkoituksena on varmistaa, että rautatieliikenteen 
harjoittajan toiminnassa turvallisuusvaatimukset täyttyvät siten kuin niistä on säädetty tai 
määrätty. Turvallisuustodistus on yksi keskeisimmistä rautatieliikenteen harjoittamisen 
edellytyksistä. Rautatieliikenteen harjoittajien lisäksi turvallisuustodistus vaaditaan myös 
museoliikenteen harjoittajilta sekä ratatyöhön liittyvän liikenteen osalta radanpitoa har-
joittavilta yrityksiltä. Ratahallintokeskus myöntää rautatielain 11 §:ssä säädetyin edelly-
tyksin hakemuksesta turvallisuustodistuksen tai hyväksyy muualla Euroopan talousalueel-
la myönnetyn turvallisuustodistuksen. Turvallisuustodistus myönnetään enintään viiden 
vuoden määräajaksi. Jos harjoitetun rautatieliikenteen luonne tai laajuus muuttuu oleelli-
sesti, yrityksen tulee hakea uusi turvallisuustodistus tai pyytää Ratahallintokeskusta hy-
väksymään turvallisuustodistus uudelleen.  
 
Turvallisuusdirektiivin 11 artiklan mukaan myös infrastruktuurin haltijalta edellytetään 
turvallisuuslupaa. Voidakseen hallinnoida ja käyttää rautatieinfrastruktuuria, tulee infra-
struktuurin haltijalla olla sijaintivaltionsa turvallisuusviranomaisen myöntämä turvalli-
suuslupa. Turvallisuuslupa on hakemuksesta uusittava enintään viiden vuoden väliajoin. 
Se on saatettava kokonaan tai osittain ajan tasalle aina, kun infrastruktuuria, opastin- tai 
sähkönsyöttöjärjestelmää tai infrastruktuurin käytön ja kunnossapidon periaatteita muute-
taan olennaisesti.  
 
Johtopäätös: 
Turvallisuustodistusten ja turvallisuuslupien myöntäminen on turvallisuusdirektii-
vin säännösten edellyttämällä tavalla siirrettävä perustettavan viranomaisen hoidet-
tavaksi.  
 

6.1.4. Turvallisuuden kehittäminen  
 
Ratahallintokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaan Ratahallintokeskuksen tehtävänä on 
huolehtia muun ohella rautatieliikenteen liikenneturvallisuudesta. Ratahallintokeskuksesta 
annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:ssä säädetään, että Ratahallintokeskus huolehtii 
rautatieliikenteen liikenneturvallisuudesta ja valvoo liikenneturvallisuuden noudattamista 
rautatieliikenteessä. Ratahallintokeskuksen tehtävänä on valvoa rautatieliikenteen turvalli-
suutta paitsi valtion rataverkolla myös yksityisraiteilla. Lisäksi Ratahallintokeskuksen tu-
lee seurata ja edistää toimialansa kehitystä sekä osallistua alansa kansainväliseen yhteis-
työhön. Rautatieliikenteen harjoittajalla tulee rautatielain 25 §:n mukaan olla turvallisuu-
den takaava organisaatio ja tarvittavat sisäiset ohjeet toiminnan johtamista ja valvontaa 
varten. Rautatieliikenteen harjoittaja vastaa toimintansa turvallisuudesta ja siitä, että sen 
toiminnassa noudatetaan rautatieliikennettä koskevia säännöksiä ja määräyksiä. 
 
Turvallisuusdirektiivin 4 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että infrastruk-
tuurin haltijat ja rautatieyritykset ovat vastuussa rautatiejärjestelmän turvallisesta käytöstä 
ja siitä aiheutuvien riskien hallinnasta. Ne on velvoitettava toteuttamaan tarvittavia riskin-
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hallintatoimenpiteitä, tarvittaessa toistensa kanssa yhteistyössä, soveltamaan kansallisia 
turvallisuussääntöjä ja –määräyksiä sekä ottamaan käyttöön turvallisuusjohtamisjärjestel-
miä turvallisuusdirektiivin säännösten mukaisesti. Infrastruktuurin haltijan ja rautatieyri-
tyksen on suhteessa käyttäjiin, asiakkaisiin ja kolmansiin osapuoliin vastattava sille kuu-
luvasta järjestelmän osasta ja sen turvallisesta käytöstä. 
 
Turvallisuusdirektiivin 16 artiklan mukaan turvallisuusviranomaisen tehtävänä on seurata, 
edistää ja tarvittaessa kannustaa ja kehittää turvallisuuden sääntelykehystä sekä kansallis-
ten turvallisuussääntöjen järjestelmää. Viranomaisen tulee määräyksillä, luvilla, hyväk-
synnöillä sekä valvonnalla varmistaa turvallisuuden kehittyminen positiiviseen suuntaan. 
 
Johtopäätös: 
Rautatieturvallisuuden edistäminen ja kehittäminen on turvallisuusdirektiivin sään-
nösten edellyttämällä tavalla säädettävä perustettavan viranomaisen tehtäväksi.  
 

6.1.5. Kalustorekisteri ja liikkuvan kaluston katsastusjärjestelmä 
 
Ratahallintokeskus pitää Suomen rataverkolle hyväksytystä rautatiekalustosta kalustore-
kisteriä, johon merkitään liikkuvan rautatiekaluston rekisteröinnit kalustolajin, kalustosar-
jan ja kalustoyksilöiden osalta. Kalustorekisteri sisältää tyyppihyväksyntäpäätökset, käyt-
töönottoluvat ja liikkuvan kaluston käyttöarvot sekä rautatieliikenteen kannalta tärkeim-
mät tekniset mittatiedot.  
 
Kalustorekisteriin kuuluu kiinteästi liikkuvan kaluston katsastusjärjestelmä. Rautatielain 
28 §:n mukaan Ratahallintokeskus vastaa sellaisen rautateiden liikkuvan kaluston katsas-
tusjärjestelmästä, jolle ei ole myönnetty yhteentoimivuuslain 5 §:ssä tarkoitettua osajärjes-
telmän käyttöönottolupaa. Pykälän mukaan Ratahallintokeskus järjestää katsastuksen tai 
hankkii katsastuspalvelut julkisilta tai yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Ratahallintokes-
kus antaa kuitenkin katsastusta koskevat ja siihen liittyvät hallintopäätökset.  
 
Katsastusjärjestelmä jakaantuu jatkuvan kunnossapidon ja katsastuksen järjestelmään sekä 
yksittäiskatsastusjärjestelmään. Jatkuvan kunnossapidon ja katsastuksen järjestelmä perus-
tuu siihen, että ns. hyväksytty kunnossapitäjä tekee kalustolleen sellaiset Ratahallintokes-
kuksen kanssa sovitut huollot, jotka vastaavat vähintään yksittäiskatsastuksessa tehtäviä 
tarkastuksia. Huoltotöille on yksilöity tarkastuskohteet, jotka katsotaan katsastetuksi sil-
loin, kun kyseinen huolto on tehty. Hyväksytty kunnossapitoyritys lähettää kalustoyksilön 
katsastustiedot tietoliikenneyhteyden välityksellä Ratahallintokeskuksen katsastusjärjes-
telmään. Jos kalustolla ei ole hyväksyttyä kunnossapitoyritystä eikä jatkuvan kunnossapi-
don järjestelmää, kalusto kuuluu yksittäiskatsastuksen piiriin. Yksittäiskatsastukset tekee 
Ratahallintokeskuksen hyväksymä katsastuslaitos. Katsastuslaitos perii syntyneitä kustan-
nuksia vastaavan maksun kaluston omistajalta.  
 
Johtopäätös: 
Kalustorekisterin pitäminen ja Ratahallintokeskukselle nyt kuuluvat liikkuvan ka-
luston katsastusjärjestelmään liittyvät tehtävät on turvallisuusdirektiivin säännösten 
edellyttämällä tavalla säädettävä perustettavan rautatieviranomaisen hoidettaviksi.  
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6.2 Muut viranomaistehtävät 
 
Edellä tarkoitettujen turvallisuusviranomaisen pakollisten tehtävien lisäksi työryhmä on 
selvittänyt myös jäljempänä mainittujen muiden viranomaistehtävien kehittämistarpeet. 
 

6.2.1. Sääntelyelimen tehtävät 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö on rautatielaissa määrätty kansalliseksi sääntelyelimeksi. 
Ratkaisu ei ole välttämättä perusteltu eikä pitkäjänteinen. Lain mukaan ministeriön on 
sääntelyelimenä erityisesti varmistettava muun muassa, että laissa tarkoitettu ratamaksun 
perusmaksu ei ole syrjivä tai muutoin rautatielain tai sen nojalla annettujen säännösten 
vastainen. Ratamaksun perusmaksun määräytymisen perusteet säädetään rautatielaissa, 
mutta sen tarkemmasta määrästä säädetään liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella. 
Näin ollen ministeriö valvoo sääntelyelimenä oman asetuksensa säännösten lainmukai-
suutta.  
 
Ministeriöllä on rautatieliikenteeseen liittyen monia muitakin rooleja, jotka voivat olla ris-
tiriidassa sääntelyelimen tehtävien kanssa. Ministeriö vastaa rautatiepolitiikasta, henkilö- 
ja tavaraliikenteen toimintaedellytyksistä, rautatieliikenteen väylistä ja alan lainsäädän-
nöstä. Lisäksi ministeriö vastaa VR-Yhtymä Oy:n omistajaohjauksesta. Ministeriön kes-
keinen rooli sääntelyelimenä liittyy rautatielain mukaisena oikaisunhakuelimenä toimimi-
seen. Myös tällaiset tehtävät saattavat olla päällekkäisiä ministeriön muihin rautatieliiken-
teeseen liittyvien tehtävien kanssa.  
 
Sääntelyelimen tehtävät painottuvat pitkälti kilpailuoikeudellisiin kysymyksiin, joista mi-
nisteriössä ei ole erityisasiantuntemusta. Toisaalta nykytilanteessa sääntelyelimen tehtävät 
eivät juurikaan käytännössä toteudu, koska kilpailua rautatieliikenteessä ei ole avattu. 
Kilpailun avaamiseen on kuitenkin varauduttava myös sääntelyelimen tehtävien järjestä-
misessä. Siinä yhteydessä on myös järjestettävä sääntelyelimen ja kilpailuviranomaisten 
mahdollisimman joustava ja kitkaton yhteistyö. 
 
Johtopäätös: 
Sääntelyelimen tehtävät sopivat luonteensa puolesta hyvin uuden rautatieviranomai-
sen hoidettaviksi. Puolueettoman ja tasapuolisen menettelyn varmistamiseksi viran-
omainen on perustettava turvallisuusdirektiivissä edellytetyllä tavalla rautatieliiken-
teen harjoittajista ja rataverkon haltijana toimivasta Ratahallintokeskuksesta riip-
pumattomaksi. Viranomaisen tulee sääntelytehtäväänsä suorittaessaan olla vapaa 
myös liikenne- ja viestintäministeriön poliittisesta ohjauksesta. Viranomaisella tulee 
olla sääntelytehtävän hoitamiseksi tarvittavat resurssit ja riittävää osaamista.  
 

6.2.2. Toimiluvan myöntäminen 
 
Rautatielain 5 §:n mukaan rautatieliikenteen harjoittamista varten on oltava liikenne- ja 
viestintäministeriön myöntämä toimilupa, johon voidaan sisällyttää erityisesti harjoitetta-
van liikenteen laajuuteen ja luonteeseen liittyviä rautatielain säännöksiä tai lain nojalla 
annettuja säännöksiä tai määräyksiä täydentäviä ehtoja. Toimilupa voidaan hakemuksesta 
myöntää rajoitettuna koskemaan ainoastaan henkilö- tai tavaraliikennettä. Ministeriön tu-
lee tarkistaa toimilupa ja sen ehdot joka viides vuosi. Lisäksi ministeriö voi tarkistaa, 
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noudattaako rautatieyritys rautatielaissa tai lain nojalla asetettuja rautatieliikenteen har-
joittamista koskevia velvoitteita, jos on syytä vakavasti epäillä, ettei velvoitteita noudate-
ta.  
 
Yhdessä Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa myönnetty toimilupa on voimas-
sa koko Euroopan talousalueella.  
 
Viranomaisen harkintavalta toimiluvan myöntämistä koskevassa asiassa on tarkoin rajattu 
toimiluvan myöntämisen edellytyksiä koskevassa rautatielain 6 §:ssä. Tällaisen sidottua 
harkintaa sisältävän ratkaisun tekeminen olisi perusteltua siirtää pois valtioneuvostotasol-
ta. Siirto alemmalle viranomaistasolle olisi linjassa ilmailusektorilla noudatettavan käy-
tännön kanssa, sillä lentoyhtiöiden toimiluvat myönnetään Ilmailulaitoksen viranomaisyk-
sikössä Lentoturvallisuushallinnossa. Turvallisuusdirektiiviehdotuksessa ei kielletä sitä, 
että toimiluvan myöntäminen osoitettaisiin ehdotuksessa tarkoitetun turvallisuusviran-
omaisen tehtäväksi. Siinä tapauksessa turvallisuusviranomainen myöntäisi kuitenkin sekä 
turvallisuustodistuksen että yrityksen toimiluvan. Tämä edellyttäisi sitä, että mainitut teh-
tävät organisoitaisiin virastossa toisistaan selkeästi erillisiksi toiminnoiksi sekä menette-
lyn että ratkaisuvallan käytön osalta. 
 
Johtopäätös: 
Toimiluvan myöntäminen on perusteltua siirtää liikenne- ja viestintäministeriöltä 
perustettavalle uudelle rautatieviranomaiselle. Toimiluvan ja turvallisuustodistuk-
sen myöntäminen tulee viraston sisällä organisoida toisistaan erillisiksi ja riippumat-
tomiksi menettelyiksi. 
 

6.2.3. Ratakapasiteetin jakaminen 
 
Rautatieyritykset voivat hakea ratakapasiteettia Ratahallintokeskukselta kutakin aikatau-
lukautta varten sekä aikataulukauden aikana erikseen määrätyin ajankohdin säännöllistä 
liikennettä varten. Asetuksella säädettyjen muutosajankohtien lisäksi Ratahallintokeskus 
voi erityisestä syystä päättää muistakin muutosajankohdista. Ratakapasiteetin hakijat voi-
vat hakea Ratahallintokeskukselta ratakapasiteettia myös säädetyistä määräajoista riippu-
matta, jos hakija tarvitsee viipymättä ratakapasiteettia tilapäistä tarvetta varten. Ratahal-
lintokeskus laatii säännöllistä liikennettä koskevien hakemusten perusteella kapasiteetin-
jakoehdotuksen seuraavaa aikataulukautta varten viimeistään neljän kuukauden kuluessa 
ratakapasiteetin hakuajan päättymisestä. Jos samaa ratakapasiteettia on hakenut useampi 
hakija tai haettu ratakapasiteetti vaikuttaa toisen hakijan hakemaan ratakapasiteettiin, Ra-
tahallintokeskus sovittelee ratakapasiteettihakemukset hakijoiden kesken. Jos ratakapasi-
teettihakemusten yhteensovittaminen ei hakijoiden kesken onnistu, Ratahallintokeskus 
ratkaisee yksittäisen etusijajärjestyksen viimeistään kymmenen vuorokauden kuluessa so-
vittelun päättymisestä. 
 
Ratahallintokeskus toimittaa ratakapasiteetinjakoehdotuksen tiedoksi ratakapasiteetin ha-
kijoille ja varaa näille tilaisuuden tulla kuulluksi. Tavaraliikenteen rautatiekuljetus-
palveluita hankkivilla asiakkailla ja rautatiekuljetuspalveluiden ostajia edustavilla yhtei-
söillä on myös oikeus antaa lausuntonsa ehdotuksesta. Ratahallintokeskuksen on päätettä-
vä aikatauluehdotuksen ja asianosaisten kuulemisen perusteella ratakapasiteetin jakami-
sesta tasapuolisin ja syrjimättömin perustein. Ratahallintokeskuksen on tällöin otettava 
erityisesti huomioon henkilö- ja tavaraliikenteen sekä radanpidon tarpeet samoin kuin ra-
taverkon tehokas käyttö. 



 34 

 
Vallitsevassa tilanteessa ainoa merkittävä ratakapasiteetinhakija on VR Osakeyhtiö. Käy-
tännössä Ratahallintokeskus myöntää sille kaiken sen hakeman ratakapasiteetin. Kilpaile-
vien hakemusten puuttuessa todellisia yhteensovittamisongelmia ei ole ilmennyt. Kilpai-
lun avautuessa tilanne tulee kuitenkin muuttumaan.  
 
Johtopäätös: 
Ratakapasiteetin jakamisen tulee jatkossakin kuulua rataverkonhaltijana toimivalle 
Ratahallintokeskukselle. Virastolla tulee olla riittävät resurssit ja tarvittavaa osaa-
mista mahdollisten kilpailevien operaattoreiden ratakapasiteettitarpeiden yhteenso-
vittamiseen. 
 

6.2.4. Liikenteenohjaus 
 
Liikenteenohjauksella tarkoitetaan myönnetyn ratakapasiteetin jaon toteuttamista sekä ra-
taverkon liikennöinnin ohjaamista ja hallintaa yksittäisillä rautatiereiteillä ja rataverkon 
liikennepaikkojen raiteistoilla käytettävissä olevien liikenteenohjausjärjestelmien ja rata-
verkolla liikennöintiä koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Liikenteenohjauk-
sen tehtävänä on rautatieliikenteen aikataulujen mukaisen turvallisen ja tehokkaan liikku-
misen varmistaminen rataverkolla. Liikenteenohjaus on keskeinen tekijä rautatieliikenteen 
turvallisuuden varmistamisessa. Liikenteenohjaustoiminnot ovat tärkeä tekijä myös tasa-
puolisen kilpailutilanteen kannalta. Liikenteenohjauksen toiminnot tarvittavine laitteineen 
ovat osa radanpitoa ja liikenteenohjaus on viranomaistehtävänä Ratahallintokeskuksen 
vastuulla. Rautatielain 27 §:n mukaan Ratahallintokeskus vastaa rataverkon liikenteenoh-
jauksesta ja järjestää liikenteenohjauksen itse tai hankkii palvelut julkisilta tai yksityisiltä 
palveluntuottajilta. Tällä hetkellä Ratahallintokeskus ostaa liikenteenohjauspalvelut rauta-
tieliikennettä harjoittavalta VR Osakeyhtiöltä vuosittain tehtävän sopimuksen perusteella. 
Liikennettä ohjataan nykyään pääosin viidestä liikenteenohjauskeskuksesta (Helsinki, 
Kouvola, Tampere, Oulu ja Pieksämäki). Liikenteenohjauksessa työskentelee tällä hetkel-
lä vajaat 600 henkilöä liikenteen turvaajina, kapasiteetinjakajina ja suunnittelijoina. Työn-
tekijöiden määrä tulee lähivuosina liikenteenohjauksen kehittämishankkeiden myötä vä-
henemään merkittävästi.  
 
Liikenteenohjauspalveluita on pidettävä perustuslain 124 §:ssä tarkoitettuna viranomais-
organisaation ulkopuolelle siirrettynä julkisena hallintotehtävänä. Nykytilanteessa, kun 
rautatieliikenteen kilpailua ei Suomessa vielä ole, liikenteenohjauspalveluiden ostamista 
VR Osakeyhtiöltä ei voida pitää erityisen ongelmallisena. Rautatieliikenteen kilpailun 
avautuessa liikenteenohjaukselle julkisena hallintotehtävänä asetettavat, hallintolaissa tar-
koitetut tasapuolista, syrjimätöntä ja yhdenvertaista kohtelua sekä menettelyn läpinäky-
vyyttä koskevat vaatimukset tulevat korostumaan. Uudessa tilanteessa liikenteenohjaus-
palveluiden ostamista yhdeltä merkittävältä liikenteenharjoittajalta ei voida pitää hyväk-
syttävänä. 
 
Johtopäätös:  
Ratahallintokeskuksen tulee jatkossakin vastata rataverkon liikenteenohjauksesta.  
Liikenteenohjaus tulee kuitenkin järjestää rautatieliikenteen harjoittajana toimivas-
ta VR Osakeyhtiöstä erillään olevaksi toiminnaksi. Asiassa tulisi edetä kuitenkin 
vaiheittain niin, että ennalta määritellyn tavoitteellisen ohjelman ja aikataulun mu-
kaisesti liikenteenohjaus on kuluvan vuosikymmenen lopulla kokonaan rautatielii-
kenteen harjoittajista erillistä ja riippumatonta toimintaa. Sitä voisi harjoittaa joko 
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Ratahallintokeskus itse tai muu virasto taikka riippumaton valtion omistama osake-
yhtiö. 
 

6.2.5. Onnettomuuksien tutkinta 
 
Turvallisuusdirektiiviehdotuksen 19 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, et-
tä rautatiejärjestelmässä tapahtuneiden vakavien onnettomuuksien jälkeen suoritetaan tut-
kinta, jonka tavoitteena on rautateiden turvallisuuden mahdollinen parantaminen sekä on-
nettomuuksien ehkäisy. Vakavien onnettomuuksien lisäksi voidaan tutkia ne onnettomuu-
det ja vaaratilanteet, jotka olisivat hieman erilaisissa olosuhteissa voineet johtaa vakaviin 
onnettomuuksiin, mukaan luettuina Euroopan laajuisten suurten nopeuksien tai tavan-
omaisten rautatiejärjestelmien rakenteellisten osajärjestelmien tai yhteentoimivuuden osa-
tekijöiden tekniset viat.  
 
Tutkinnasta vastaa 21 artiklan mukaan pysyvä elin, johon on kuuluttava vähintään yksi 
henkilö, joka voi toimia tutkinnasta vastaavana, jos onnettomuus tapahtuu tai vaaratilanne 
ilmenee. Kyseisen elimen on oltava organisaatioltaan, oikeudelliselta rakenteeltaan ja pää-
töksenteoltaan riippumaton infrastruktuurin haltijasta, rautatieyrityksistä, maksujen perin-
täelimistä, käyttöoikeuden myöntävistä elimistä ja ilmoitetuista laitoksista ja kaikista osa-
puolista, joiden edut saattavat joutua ristiriitaan tutkintaelimelle annetun tehtävän kanssa. 
Sen on lisäksi oltava toiminnallisesti riippumaton turvallisuusviranomaisesta ja kaikista 
rautateiden sääntelyelimistä. Tutkintaelin suorittaa tehtävänsä edellä mainituista tahoista 
riippumattomana, ja sillä on oltava käytettävissään tähän tarkoitukseen riittävät voimava-
rat. Sen tutkijoilla on oltava asema, joka takaa heille tarvittavan riippumattomuuden. 
 
Jäsenvaltioiden tulee säätää, että rautatieyritykset, infrastruktuurin haltijat ja tarvittaessa 
turvallisuusviranomainen ovat velvollisia ilmoittamaan tutkintaelimelle välittömästä edel-
lä tarkoitetuista onnettomuuksista ja vaaratilanteista. Tutkintaelimen on pystyttävä vas-
taamaan tällaisiin ilmoituksiin ja sen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tutkinnan 
aloittamiseksi viimeistään viikon kuluttua onnettomuudesta tai vaaratilanteesta tehdyn il-
moituksen vastaanottamisen jälkeen. Tutkintaelimen tehtäväksi voidaan antaa myös muita 
kuin rautateiden onnettomuuksia ja vaaratilanteita koskevan tutkinnan suorittamisen. 
 
Suomessa raideliikenneonnettomuuden tai vaaratilanteen tutkinnan suorittaa oikeusminis-
teriön yhteydessä toimiva onnettomuustutkintakeskus tai tarvittaessa kutakin onnetto-
muustutkintaa varten erikseen asetettava tutkintalautakunta. Tutkintaelimen asema on jo 
nykyään järjestetty turvallisuusdirektiivissä edellytetyllä tavalla organisaatioltaan, oikeu-
delliselta rakenteeltaan sekä päätöksentekomenettelyltään itsenäiseksi ja riippumattomak-
si. Myös tutkintaelimelle asetetut tehtävät kattavat direktiivissä tarkoitetut tehtävät.  
 
Ilmoitusvelvollisuutta koskevan säännöksen mukaan hätäilmoituksia vastaanottavan vi-
ranomaisen tai laitoksen on saatuaan tiedon tapahtumasta, joka saattaa tulla tutkittavaksi 
onnettomuuksien tutkinnasta annetun lain mukaisesti, viipymättä ilmoitettava tapahtumas-
ta onnettomuustutkintakeskukselle. Sama koskee myös muita viranomaisia oman toimi-
alansa osalta. Tämä ei kuitenkaan koske direktiivissä edellytetyllä tavalla rautatieyrityk-
siä. Direktiivin mukaan tutkintaelimen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tutkinnan 
aloittamiseksi viimeistään viikon kuluttua onnettomuudesta tai vaaratilanteesta tehdyn il-
moituksen vastaanottamisen jälkeen. Kansalliseen lainsäädäntöömme ei sisälly tällaista 
määräaikaa koskevaa säännöstä.  
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Johtopäätös: 
Raideliikenneonnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinta on Suomessa järjestetty 
pääosin turvallisuusdirektiivissä edellytetyllä tavalla. Direktiivin täytäntöönpanon 
yhteydessä on kuitenkin syytä erikseen selvittää muun ohella rautatieyritysten ilmoi-
tusvelvollisuutta samoin kuin tutkinnan aloittamista koskevien säännösten asianmu-
kaisuus.  
 

6.2.6. Kelpoisuusasiat 
 
Rautatielain 26 §:ssä säädetään rautatieliikenteen liikenneturvallisuustehtävissä toimivien 
henkilöiden kelpoisuutta koskevista perusvaatimuksista. Liikenneturvallisuustehtävällä 
tarkoitetaan tehtävää, jolla on välitön vaikutus rautatieliikenteen liikenneturvallisuuteen. 
Näissä tehtävissä toimivilla henkilöillä tulee olla tehtävien asianmukaisen hoitamisen vaa-
tima terveys, koulutus ja muu kelpoisuus. Ratahallintokeskus on hyväksynyt nykyisin 
voimassa olevat liikenneturvallisuustehtävissä toimivien henkilöiden koulutusohjelmat ja 
terveydentilavaatimukset. Virasto myös valvoo kelpoisuusvaatimusten noudattamista.  
Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteilla rautatiejärjestelmän liikenneturvalli-
suustehtävistä annettava laki, jonka säätäminen on osa rautatieliikennettä koskevan lain-
säädännön uudistamista. Laissa säädettäisiin rautatieliikenteessä liikenneturvallisuusteh-
täviä hoitavilta henkilöiltä edellytettävistä kelpoisuusvaatimuksista, tehtäviä varten annet-
tavasta koulutuksesta sekä tehtäviä hoitavien henkilöiden terveydentilan arvioinnista ja 
arviointimenettelystä. Laissa säädettäisiin myös kelpoisuusvaatimuksiin liittyvistä vastuis-
ta, kelpoisuusvaatimuksista myönnettävistä erivapauksista ja viranomaisvalvonnasta. Li-
säksi säädettäisiin liikenneturvallisuustehtävän kelpoisuusvaatimukset täyttävälle henki-
lölle annettavasta kelpoisuustodistuksesta tehtävään sekä rekisteröimisestä viranomaisen 
ylläpitämään kelpoisuusrekisteriin. Tarkemmat vaatimukset annettaisiin valtioneuvoston 
asetuksella ja Ratahallintokeskuksen määräyksillä. Lakiehdotus annetaan eduskunnalle 
keväällä 2004.  
 
Johtopäätös: 
Ratahallintokeskuksen tällä hetkellä hoitamat ja rautatiejärjestelmän liikennetur-
vallisuustehtävistä annettavalla lailla sille annettavat uudet liikenneturvallisuusteh-
tävissä toimivien henkilöiden kelpoisuusasioihin liittyvät tehtävät tulee siirtää perus-
tettavan rautatieviranomaisen hoidettaviksi.  
 

6.2.7. Rautatiealan koulutus 
 

6.2.7.1 Liikenneturvallisuustehtäviä koskeva koulutus 
 
Rautatiealan koulutusta liikenneturvallisuustehtäviin saa Suomessa antaa Ratahallintokes-
kuksen hyväksymä oppilaitos. Ratahallintokeskus hyväksyy myös liikenneturvallisuusteh-
tävien koulutusohjelmat ja valvoo niiden noudattamista. Koulutusohjelmat annetaan lii-
kenneturvallisuustehtävien edellyttämiä tehtäväkokonaisuuksia varten. Näitä ovat liikku-
van kaluston kuljettaminen, liikenteenohjaus, muut ratapihatyöskentelyssä ja liikkuvassa 
kalustossa suoritettavat liikenneturvallisuustehtävät sekä ratatöihin liittyvät liikenteen tur-
vaamis- ja varmistustehtävät. Koulutusohjelman mukainen hyväksytty opintosuoritus an-
taa henkilölle tehtäväkohtaisen pätevyyden koulutusohjelmassa määriteltyyn tehtävään.  
Henkilön tulee pitää yllä pätevyyttään muun muassa osallistumalla määrävuosin annetta-
vaan kertauskoulutukseen. Kertauskoulutusta saa antaa edellä tarkoitettu oppilaitos tai sel-
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lainen liikenneturvallisuusasioihin perehtynyt henkilö, jonka Ratahallintokeskus on tähän 
tehtävään hyväksynyt.  
 
Liikenneturvallisuustehtäviä hoitavien henkilöiden koulutuksen järjestäjäksi voidaan hy-
väksyä ainoastaan sellainen oppilaitos, jonka kouluttajilla on koulutustehtävän hoitamisen 
edellyttämä rautatiejärjestelmän hyvä ammatillinen osaaminen. Oppilaitoksen kouluttajina 
voivat toimia vain sellaiset kouluttajat, jotka hallitsevat sekä pedagogisesti että ammatilli-
sesti opettamansa asian. Kouluttajien ammatilliseen osaamiseen sisältyvät valmiudet antaa 
liikenneturvallisuustehtävän vaatima teoriaopetus sekä kyky huolehtia tehtävän edellyttä-
mästä työnopastuksesta ja työharjoittelusta. Koulutus tulee myös toteuttaa asianmukaisilla 
opetusvälineillä.  
 
Tällä hetkellä Suomessa toimii vain yksi Ratahallintokeskuksen hyväksymä liikennetur-
vallisuuskoulutusta antava oppilaitos, VR-Yhtymä Oy:hyn kuuluva VR Koulutuskeskus. 
Kertauskouluttajat ovat VR Osakeyhtiön tai Oy VR-Rata Ab:n palveluksessa. Kertaus-
kouluttajat antavat koulutusta omilla toiminta-alueillaan maan eri osissa, jolloin koulutus-
ta voidaan antaa muuallakin kuin oppilaitoksen sijaintipaikkakunnalla.  
 
Turvallisuusdirektiivin 13 artiklan mukaan jäsenvaltioiden tulee varmistaa, että turvalli-
suustodistusta hakevilla rautatieyrityksillä on yhtäläinen ja ketään syrjimätön mahdolli-
suus kouluttaa veturinkuljettajia ja junahenkilöstöä, kun tällainen koulutus on tarpeen tur-
vallisuustodistuksen saamista koskevien vaatimusten täyttämiseksi. Turvallisuusviran-
omaisen on varmistettava, että koulutuspalveluiden antaminen täyttää yhteentoimivuuden 
teknisissä eritelmissä tai turvallisuusdirektiivissä ja sen liitteessä tarkoitetuissa kansallisis-
sa turvallisuussäännöissä vahvistetut turvallisuusvaatimukset. Jos koulutuspalveluita saa 
vain yhden ainoan rautatieyrityksen tai infrastruktuurin haltijan kautta, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että ne ovat muiden rautatieyritysten saatavilla kohtuulliseen ja ketään syr-
jimättömään hintaan.  
 

6.2.7.2 Rautatiejärjestelmän turvallisuuteen vaikuttavia tehtäviä koskeva koulutus  
 
VR Koulutuskeskus ja muut Ratahallintokeskuksen hyväksymät tahot saavat antaa rauta-
tiealan koulutusta myös muille kuin välittömästi rautatieliikenteen liikenneturvallisuusteh-
tävissä toimiville henkilöille. Nämä henkilöt toimivat muutoin rautatiejärjestelmän turval-
lisuuteen vaikuttavissa tehtävissä. Tällaisia tehtäviä on kutsuttu myös välillisiksi liikenne-
turvallisuustehtäviksi, koska kaikella rautateillä tehtävällä työllä on liikenneturvallisuuden 
kannalta merkitystä.  
 
Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annettavaa lakia koskevaan hallituksen 
esitykseen sisältyy myös ehdotus rautatielakiin tehtävästä lisäyksestä, joka koskisi rauta-
tiejärjestelmän turvallisuuteen vaikuttavissa tehtävissä toimivien henkilöiden kelpoisuus-
vaatimuksia. Lisäys sisältäisi kelpoisuutta koskevat perusvaatimukset sellaisille rautatie-
järjestelmässä suoritettaville tehtäville, joiden suorittaminen vaikuttaa välillisesti rautatie-
liikenteen turvallisuuteen. Tällaisia tehtäviä olisivat muun muassa rautatiejärjestelmään 
kuuluvien rautateiden liikenteenohjaus- ja turvalaitteiden asentaminen, kunnossapito ja 
huolto sekä tehtävät, joissa tarkastetaan ja hyväksytään rakennus-, asennus- tai huoltotyön 
jälkeen rautatiejärjestelmään kuuluvat rata tai laitteet otettaviksi käyttöön rautatieliiken-
teessä. Säännöksen soveltamisalaan kuuluisivat myös rautateiden liikkuvan kaluston 
asennus-, huolto- ja tarkastustehtävät silloin, kun työ kohdistuu kaluston pyöriin, jarrujär-
jestelmiin tai telirakenteisiin tai sellaisiin kalustossa oleviin laitteisiin, jotka ovat osa rau-
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tateiden liikenteenohjaus- tai turvajärjestelmiä. Tällaiset tehtävät eivät kuuluisi rautatiejär-
jestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annettavan lain soveltamisalaan.  
 
Rautatieliikenteen turvallisuuden varmistamiseksi Ratahallintokeskus valtuutettaisiin an-
tamaan tarkemmat määräykset välillisesti rautatiejärjestelmän turvallisuuteen vaikuttavia 
tehtäviä hoitavien henkilöiden kelpoisuusvaatimuksista. Ratahallintokeskus ei kuitenkaan 
voisi määrätä rautatiejärjestelmässä suoritettavien tehtävien kelpoisuusvaatimuksista siltä 
osin kuin niiden määrittäminen kuuluu toisen viranomaisen tehtäviin. Näitä ovat muun 
muassa sähköalan työt, joiden pätevyysvaatimusten määrittäminen kuuluu kauppa- ja teol-
lisuusministeriön hallinnonalan tehtäviin. Ratahallintokeskus on nykyisin katsonut tar-
peelliseksi antaa ratatyöntekijöiden pätevyysvaatimukset. Näitä ovat ne edellä mainitut 
rautatiejärjestelmään kuuluvien rautateiden liikenteenohjaus- ja turvalaitteiden asentami-
nen, kunnossapito ja huolto sekä tehtävät, joissa tarkastetaan ja hyväksytään rakennus-, 
asennus- tai huoltotyön jälkeen rautatiejärjestelmään kuuluvat rata tai laitteet käyttöön 
otettaviksi rautatieliikenteessä. 
 
Johtopäätös: 
 
Koulutukseen liittyvät viranomaistehtävät 
Ratahallintokeskukselle jo kuuluvat ja rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuusteh-
tävistä annettavalla lailla säädettävät rautatiealan koulutukseen liittyvät tehtävät tu-
lee siirtää perustettavalle rautatieviranomaiselle.  
 
Rautatiealan koulutuksen järjestäminen 
VR Koulutuskeskuksen asemaa maan ainoana liikenneturvallisuuskoulutusta anta-
vana oppilaitoksena ja samalla osana VR-Yhtymä Oy:tä voidaan pitää ongelmallise-
na. Radanpidon osalta Oy VR-Rata Ab toimii jo tällä hetkellä muiden rataurakoitsi-
joiden kanssa kilpailuilla markkinoilla. Rautatieliikenteen kilpailun avautumisen 
myötä myös VR Osakeyhtiö tulee toimimaan kilpailutilanteessa muiden mahdollis-
ten rautatieliikennettä harjoittavien yritysten kanssa. Jotta koulutusmahdollisuudet 
voitaisiin tarjota kaikille alan toimijoille yhtäläisin perustein, tulee VR Koulutuskes-
kus erottaa VR Yhtymästä erilliseksi toiminnoksi.     
 

6.2.8. Ratamaksun ja –veron periminen 
 
Valtion rataverkon käytöstä peritään Suomessa rautatielain 14 §:ssä tarkoitettua ratamak-
sua sekä rataverolaissa (605/2003) säädettyä rataveroa. Ratahallintokeskus päättää rata-
maksun maksuunpanosta ja perii maksut kalenterikuukausittain rautatieliikenteen harjoit-
tajilta. Ratamaksu vahvistetaan niiden kustannusten perusteella, jotka aiheutuvat suoraan 
rautatieliikenteen harjoittamisesta. Rautatielain 3 §:n nojalla ratamaksu käytetään radan-
pidon rahoitukseen. Ratahallintokeskus huolehtii myös rautatieyrityksiin kohdistuvan ra-
taverotuksen toimittamisesta ja valvonnasta.  
 
Johtopäätös: 
Ratamaksun periminen ja rataveron kantaminen perustuu Ratahallintokeskuksen 
hallinnassa olevan valtion rataverkon käyttöön. Ratahallintokeskuksen tulee jatkos-
sakin huolehtia näiden tehtävien hoitamisesta.  
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6.2.9. Matkalippujen tarkastus 
  
Ratahallintokeskuksesta annetun lain (199/2003) 2 §:n mukaan Ratahallintokeskuksen 
tehtävänä on muun ohella huolehtia tarkastusmaksujen perimisestä ja siihen liittyvien teh-
tävien hoitamisesta rautateiden joukkoliikenteessä joukkoliikenteen tarkastusmaksuista 
annetussa laissa (469/1979) säädetyllä tavalla. Ratahallintokeskuksen hyväksymä matka-
lippujen tarkastaja määrää tarkastusmaksun rautateiden joukkoliikenteessä ja sen kanssa 
yhteistoiminnassa harjoitetussa joukkoliikenteessä. Ratahallintokeskuksen lipuntarkastaji-
en toimialueena on koko Suomi, ja tarkastuksia voidaan suorittaa kaikissa henkilöliiken-
teen junissa. Tarkastajia on yhteensä 31. Lisäksi tarkastusmaksutoimistossa työskentelee 
kuusi henkilöä. Tarkastusmaksutoimistossa hoidetaan tarkastusmaksujen perintä- ja vali-
tusasiat sekä kirjanpitotehtäviä. Vuonna 2003 tarkastettiin pääkaupunkiseudun lähiliiken-
nejunissa kaikkiaan noin 606 000 ja pikajunissa noin 105 000 matkustajaa. Tarkastusmak-
suja määrätään vuosittain noin 24 000 kappaletta (3,1 - 3,5 %). Ratahallintokeskus harjoit-
taa tarkastusmaksutoimintaa liikenne- ja viestintäministeriön myöntämän tarkastusmaksu-
jen perimiseen oikeuttavan luvan perusteella VR Osakeyhtiön ja Ratahallintokeskuksen 
sopimassa laajuudessa.  
 
Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) lipuntarkastajat (50+2) toimivat Helsingin 
kaupungin alueella ja tarkastavat matkalippuja metrossa, raitiovaunuissa ja linja-autoissa. 
Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan (YTV) lipuntarkastajat (12+1) tarkastavat 
matkalippuja toimialueensa seudullisessa linja-autoliikenteessä sekä Espoon, Vantaan ja 
Kauniaisten kaupunkien sisäisessä linja-autoliikenteessä. Sekä HKL:n että YTV:n mää-
räämien tarkastusmaksujen perintää hoidetaan myös matkalippuja myyvällä organisaatiol-
la.  
 
Johtopäätös: 
Ratahallintokeskus on rautatieviranomaisen ominaisuudessa vastannut koko maassa 
rautateiden joukkoliikenteessä suoritettavasta matkalippujen tarkastustoiminnasta. 
Uuden viranomaisen perustamisen jälkeen Ratahallintokeskuksen tehtävät painot-
tuvat entistä enemmän radanpitoon sekä ratakapasiteetin jakamiseen liittyviin teh-
täviin. Rautatieliikenteen matkalippujen tarkastamiseen liittyvät tehtävät tulisi siir-
tää viranomaistehtävien hoitamiseen keskittyvälle uudelle viranomaiselle. Työryhmä 
ei pidä tarkoituksenmukaisena, että pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä toimii 
kolme erillistä matkalippujen tarkastamistehtäviä hoitavaa organisaatiota. Jatkossa 
olisikin syytä selvittää, voitaisiinko matkalippujen tarkastamistehtävät siirtää laissa 
annetuin valtuuksin liikenteenharjoittajan tai liikennepalveluiden ostajan hoidetta-
vaksi taikka vähintäänkin keskittää näiden liikennemuotojen lipuntarkastustehtävät 
perustettavan rautatieviranomaisen hoidettavaksi.  
 

 6.2.10. Ilmoitetun laitoksen nimeäminen 
 
Yhteentoimivuuslain mukaan liikenne- ja viestintäministeriö nimeää hakemuksesta yh-
teentoimivuusdirektiivien 20 artiklassa tarkoitetut ilmoitetut laitokset. Ilmoitettu laitos voi 
olla suomalainen julkisoikeudellinen yhteisö tai yksityisoikeudellinen yhteisö. Laitokselta 
edellytetään riippumattomuutta suhteessa rautatiejärjestelmämarkkinoihin. Ilmoitetut lai-
tokset nimetään erikseen tavanomaista ja suurten nopeuksien rautatiejärjestelmää varten. 
Toisaalta sama ilmoitettu laitos voisi hoitaa myös molempien direktiivien mukaisia tehtä-
viä. Ilmoitettu laitos hoitaa yhteentoimivuusdirektiiveissä ja yhteentoimivuuslaissa tarkoi-
tettuja tarkastus- ja arviointitehtäviä. Yhteentoimivuuslaissa säädetään ilmoitetun laitok-
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sen osajärjestelmälle tehtävästä EY-tarkastuksesta ja yhteentoimivuuden osatekijän vaa-
timuksenmukaisuuden tai käyttöön soveltuvuuden arvioinnista. Käytännössä arvioinnin 
sisältö määräytyy yhteisölainsäädännön mukaisten olennaisten vaatimusten, peruspara-
metrien ja erityisesti yhteentoimivuuden teknisten eritelmien mukaisesti.  
 
Ilmoitetuksi laitokseksi voidaan nimetä valtionhallinnon ulkopuolinen yhteisö. Ilmoitettu 
laitos hoitaisi tehtäviä julkisena hallintotehtävänä. Ilmoitetun laitoksen olisi tällöin nouda-
tettava hyvän hallinnon takeiden turvaamiseksi yhteentoimivuuslaissa mainittuja hallin-
nollisia lakeja. Ottaen huomioon, että myös yksityisoikeudelliset ilmoitetut laitokset hoi-
tavat yhteentoimivuuslaissa tarkoitettuja tehtäviä suorittaessaan julkista hallintotehtävää, 
sanotuissa laitoksessa arviointeja tekevät ja niistä vastaavat henkilöt olisi lailla saatettava 
rikosoikeudellisen virkavastuun piiriin. Yhteentoimivuuslain 7 §:n mukaan ilmoitetun lai-
toksen nimeää sille tehdyn hakemuksen perusteella liikenne- ja viestintäministeriö. 
 
Johtopäätös: 
Rautatieliikennehallinnon uudelleen organisoinnilla ei ole suoranaista vaikutusta il-
moitetun laitoksen asemaan eikä tehtäviin. Perustettava uusi rautatieviranomainen 
on organisatorisesti ja toiminnallisesti riippumaton ja puolueeton suhteessa ilmoite-
tun laitoksen palveluita käyttäviin rautatiejärjestelmämarkkinoilla toimiviin tahoi-
hin. Uusi rautatieviranomainen on lisäksi rautatiejärjestelmien asiantuntijaviran-
omainen. Ilmoitetun laitoksen nimeäminen tulisi tämän vuoksi siirtää liikenne- ja 
viestintäministeriöltä uudelle rautatieviranomaiselle. 
 
 

7. Resurssitarpeet ja kustannukset 
 
 
Ratahallintokeskuksen asiantuntijat ovat laatineet työryhmän pyynnöstä laskelman uuden 
rautatieviranomaisen henkilöstötarpeesta, viranomaisen perustamiskustannuksista ja jat-
kuvista kustannuksista. 
 
Työryhmällä ei ole toimeksiantonsa puitteissa ollut mahdollisuutta perehtyä henkilöstö-
tarpeen perusteluihin riittävän yksityiskohtaisesti esittääkseen täsmällisen käsityksensä 
oikeasta henkilöstömäärästä. Työryhmä pitää kuitenkin esitettyä laskelmaa enimmäisar-
viona, joka mahdollistaa täysin itsenäisen ja erillisen viraston toiminnan. 
 
Työryhmä ehdottaa, että viraston resurssitarpeista tehdään syyskuun 2004 loppuun 
mennessä puolueeton asiantuntijaselvitys, jonka pohjalta valmistellaan tarvittavat 
määrärahaesitykset viraston perustamista silmällä pitäen. 
 
Työryhmä edellyttää joka tapauksessa, että virastolle on varattava riittävät resurssit 
sen varmistamiseksi, että virasto voi toimia itsenäisesti ja riippumattomana rataver-
kon haltijasta ja operaattor(e)ista. 
 
Seuraavissa kohdissa esitetyt luvut perustuvat työryhmälle toimitettuun laskelmaan. 
 

7.1. Uudet turvallisuusdirektiivin mukaiset tehtävät  
 
Uusi turvallisuusdirektiivi edellyttää resursseja uusiin tehtäviin. Tällaisia ovat mm.: 
- yhteentoimivuuden teknisten eritelmien valmistelu  
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- yksityisraidevalvonta 
- rataverkonhaltijan sekä liikennöitsijöiden toiminnan valvonta (auditoinnit) 
- muu valvonta, mm. junaturvallisuus, vaarallisten aineiden kuljetus, kelpoisuudet, kun-

nossapito ja junaturvallisuussääntö 
- osajärjestelmien valvonta 
 
Näistä töistä osaan tarvitaan henkilöstöä myös Ratahallintokeskuksessa, tärkeimpänä näis-
tä yhteentoimivuuden teknisten eritelmien tekemiseen osallistuminen. Ratahallintokes-
kuksen osuus tästä paketista olisi noin kaksi henkilötyövuotta ja uuden turvallisuusviran-
omaisen noin 24 henkilötyövuotta. Resurssitarve kohdentuisi pääasiassa valvontatehtä-
viin. 
 
 

7.2. Perustettavalle viranomaiselle siirtyvät tehtävät  
 
Uudelle viranomaiselle siirtyisivät joko liikenne- ja viestintäministeriöltä tai Ratahallinto-
keskuksesta seuraavat tehtävät: 
- terveydentilavaatimukset, niiden soveltamisohjeet, lääkärijärjestelmä 
- tyyppihyväksynnät 
- käyttöönottoluvat 
- koekäyttöluvat 
- radan merkinnät 
- rekisterit 
- turvallisuustodistukset 
- markkinavalvonta 
- sääntelyelimen tehtävät 
- ilmoitetun laitoksen nimeäminen 
 
Näiden töiden tekemiseen tarvitaan noin viisi henkilötyövuotta.  
 
 

7.3. Molempien organisaatioiden suoritettaviksi jäävät tehtävät  
 
Sekä uusi rautatieviranomainen että Ratahallintokeskus suorittaisivat viraston perustami-
sen jälkeenkin seuraavia tehtäviä: 
- säädösvalmistelu  
- poikkeusluvat 
- koulutusohjelmat 
- lausunnot, selvitykset, valitukset, lakiasiat 
- junaturvallisuustehtävät 
- kansalliset määräykset ja ohjeet, myös täydentämässä yhteentoimivuuden teknisiä eri-

telmiä 
- ympäristökysymykset 
- EU ja kansainväliset asiat 
- kalustoasiat, mm. koeajoluvat 
- tilastot 
- turvallisuustutkimus ja -kehitys 
- turvalaitteet 
- strategiat 
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- tasoristeysasiat 
- toimintajärjestelmä ja laatuasiat 
 
Tehtävät ovat jossain määrin päällekkäisiä siten, että molemmissa organisaatioissa tarvi-
taan osaavaa henkilöstöä hoitamaan kyseisiä asioita. Henkilötyövuosina Ratahallintokes-
kuksen osuus on n. 13 henkilötyövuotta ja turvallisuusviranomaisen 19 henkilötyövuotta. 
 
 

7.4. Ratahallintokeskukseen jäävät tehtävät  
 
Ratahallintokeskus suorittaisi edelleen seuraavat rautatieturvallisuuteen liittyvät tehtävät: 
- turvallisuuden hallintajärjestelmä 
- oman toiminnan valvonta 
- työmaiden tasoristeysluvat 
- ympäristöturvallisuus 
- vaurioasiat 
 
Näiden töiden kokonaispanos on yksi henkilötyövuosi. Rautatieviranomaisen aloittaessa 
toimintansa Ratahallintokeskuksen turvallisuustoiminnan painopiste muuttuu. Vastuu 
oman toiminnan (radanpidon) turvallisuudesta ja asiantuntijana toimiminen tulevat ole-
maan painopistealueita. Ratahallintokeskukselta edellytetään jatkossa liikenteenharjoitta-
jien turvallisuustodistukseen verrattavaa turvallisuuslupaa toiminnalleen.  
 
 

7.5. Viraston yhteiset palvelut  
 
Turvallisuusviranomaisen hallinto- ja tukipalvelujen hoitamiseen tarvitaan noin 12 henki-
lötyövuoden resurssit. Hallinto- ja tukitehtäviä ovat hallinto- ja talousjohto, laskutusasiat, 
henkilöstöhallinto, asiakirjahallinto, sihteeripalvelut, viestintä ja tietohallinto. Muut tuki-
palvelut voidaan ulkoistaa. 
 
 

7.6. Mahdollisia muita rautatieviraston tehtäviä 
 
Suomessa metroliikenteen turvallisuudesta huolehtii HKL, toisin kuin muissa pohjois-
maissa, joissa vastuu on valtion viranomaisilla. Jos metron valvonta vastuutetaan turvalli-
suusviranomaiselle, se merkitsee lisätyötä. Nykyisin Helsingin metron turvallisuustoimis-
tossa työskentelee kaksi henkilöä. Metroturvallisuuden valvonnan siirto turvallisuusviran-
omaiselle takaisi toiminnan riippumattomuuden ja mahdollistaisi synergiahyödyt. 
 
Ratahallintokeskuksen tarkastusmaksutoiminnassa työskentelee tällä hetkellä 37 henkilöä 
ja toiminnan kustannukset laskutetaan VR:ltä. Keskustelut tarkastajien määrän lisäämises-
tä ovat käynnissä. Toiminnan siirtäminen turvallisuusviranomaiselle lisäisi viraston henki-
löstön määrää, mutta ei vaikuttaisi viraston kustannuksiin. 
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7.7. Yhteenveto henkilömääristä (henkilötyövuosia)  
 

Tehtävät Turvallisuus- 
viranomainen 

Ratahallinto-
keskus 

Direktiivin mukaiset uudet tehtävät 24  2 
Viranomaiselle siirtyvät tehtävät  5  0 
Molemmille jäävät tehtävät 19 13 
Ratahallintokeskuksen tehtävät  0  1 
Hallinto- ja tukipalvelut 12  2 
               yhteensä 60 18 
 
Tässä laskelmassa ei ole otettu huomioon metron turvallisuustehtävien eikä tarkastusmak-
sutoiminnan vaatimaa henkilöstöä. 
 
Viraston resurssitarve ei toteutuisi täysimääräisenä toiminnan alkaessa. Osa tehtävistä 
riippuu kilpailun avaamisesta ja kilpailevien operaattoreiden määrästä ja mm. regulaattori-
tehtävien tarpeesta. Välittömästi tarvittavien resurssien määrä olisi esitetyn laskelman 
pohjalta 45 – 50 henkilötyövuotta. 
 
 

8. Eri liikennemuotojen turvallisuus- ja hallintotehtävien yhdistä-
mismahdollisuudet 

 
Työryhmä ehdottaa toimeksiantonsa mukaisesti, että perustettaisiin uusi, rautatieliikenteen 
turvallisuustehtäviä hoitava virasto. Virastosta muodostuisi pakostakin pieni asiantuntija-
elin, jolla tulee olla rautatieturvallisuuden ja rautatietoiminnan asiantuntemuksen lisäksi 
riittävät tukitoiminnot. 
 
Samaan aikaan on vireillä Ilmailulaitoksen jakaminen lentokentistä ja lennonvarmistuk-
sesta huolehtivaan liikelaitokseen, Ilmailulaitokseen, ja viranomaistehtäviä hoitavaan il-
mailuviranomaiseen. 
 
Äskettäin, vuoden 2004 alusta, Merenkulkulaitos on jaettu kolmeen osaan: merenkulun 
turvallisuus- ja viranomaistehtäviä hoitavaan Merenkulkulaitokseen sekä kahteen liikelai-
tokseen: Varustamoliikelaitos ja Luotsausliikelaitos. 
 
Liikenne- ja viestintäministeriön kahden virkamiehen syksyllä 2002 laatimassa ehdotuk-
sessa “Tie auki taivasta myöten” ehdotettiin suuren väyläviraston (“Liikennevirasto”) pe-
rustamista hoitamaan tie-, rautatie- ja vesiväylien strategista johtamista ja suunnittelua se-
kä infrastruktuurin tilaaja- ja viranomaistoimintoja, ja pienemmän “Liikenneturvallisuus-
toimiston” perustamista hoitamaan sanottujen liikennemuotojen turvallisuus- ja valvonta-
toimintoja. 
 
Työryhmä on pitänyt aiheellisena pohtia varsinaisen toimeksiantonsa lisäksi sekä rautatie-
liikenteen että muiden liikennemuotojen turvallisuus- ja viranomaistoimintojen synergioi-
ta sekä toimintojen yhdistämisen etuja ja haittoja. 
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8.1. Turvallisuus- ja hallintotehtävien järjestäminen muissa liikennemuodoissa 

8.1.1. Merenkulku  
 
Merenkulkulaitoksen turvallisuustehtäviä ovat: 
- ohjata alusten tarkastus- ja katsastustoimintaa  
- suorittaa ulkomaisten alusten satamavalvontaa,  
- huolehtia kansainvälisen liikenteen alusten peruskatsastuksista,  
- huolehtia alusten ja satamarakenteiden turvajärjestelyjen arvioinnista ja tarkastamises-

ta, 
- osallistua lastiturvallisuuden kehittämiseen, 
- huolehtia alusten mittauksista ja jääluokkiin liittyvistä asioista, 
- huolehtia laivanrakennusteknisistä, meriympäristön suojeluun ja vaarallisten aineiden 

kuljetuksiin liittyvistä, alusten kone- ja sähköteknisistä sekä paloturvallisuuteen liitty-
vistä asioista, 

- vastata veneilyyn ja sen turvallisuuteen liittyvistä asioista sekä huviveneiden markki-
navalvonnasta,  

- vastata alusten ja satamarakenteiden turvajärjestelyjen arvioinnista ja tarkastamisesta, 
- määrittää alusten miehitys, 
- myöntää laivaväen pätevyyskirjat ja –todistukset, 
- huolehtia lippu- ja satamavaltiovalvontaan kuuluvista paikallisista tarkastuksista ja 

katsastuksista, 
- ohjata merenkulun turvallisuusvalvonnan sivutoimista henkilöstöä,  
- suorittaa alusten ja satamarakenteiden turvajärjestelyjen arviointi ja tarkastaminen ja 

vahvistaa alusten turvasuunnitelmat, 
- myöntää alusten todistukset ja muut asiakirjat, 
- huolehtia alan kansainvälisestä yhteistyöstä etenkin IMO:ssa ja antaa teknisiä normeja 

alusten turvallisuuteen ja ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa.  
 
Merenkulkulaitoksen hallintotehtäviä ovat: 
- koordinoida ja kehittää valtakunnallisesti meriliikenteen ohjausta, hoitaa alusliikenne-

palvelua ja alusten ilmoittautumis- ja reittijakojärjestelmiä sekä valvoa näiden toimin-
tojen laitosyhtenäisyyttä, 

- valvoa merimieskatselmusta,  
- pitää merimiesrekisteriä,  
- hyväksyä alusten toiminta- ja tekniset järjestelyt,  
- hyväksyä laivaväen asunnot,  
- huolehtia merimieslääkärin todistuksiin liittyvistä asioista ja poikkeusluvista, 
- myöntää veneilyyn liittyvät alus- ja henkilötodistukset, 
- huolehtia merioikeus- ja merionnettomuusasioista, 
- pitää katsastusrekisteriä,  
- valvoa luotsien ohjauskirjojen ja linjaluotsinkirjojen myöntämisen laitosyhtenäisyyttä, 

myöntää luotsin ohjauskirjat ja linjaluotsinkirjat, 
- myöntää luotsauksen erivapaudet, poikkeukset luotsauspalvelujen tarjoamisvelvolli-

suudesta ja luotsinkäyttövelvollisuudesta sekä myöntää itämerenluotsien ohjauskirjat, 
- vastata laitoksen radionavigointijärjestelmistä ja niiden kehittämisestä, AIS-

järjestelmien soveltamisesta ja kehittämisestä, meriliikenteen tietojärjestelmistä ja lai-
toksen yleisistä telematiikka-asioista ja -järjestelmistä sekä niiden kehittämisestä ja 
koordinoinnista 

- pitää alusrekisteriä ja hoitaa aluskiinnitysasioita, 
- myöntää merenkulun ja muun vesiliikenteen edistämiseen liittyviä avustuksia. 
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Merenkulkulaitoksen palveluksessa, nyt kun varustamo- ja luotsausliikelaitokset on ero-
tettu siitä 2004 alusta alkaen, on 790 henkilöä. Merenkulkulaitos vastaa edelleen jäänmur-
rosta ja lauttaliikenteestä sekä luotsauksesta, mutta ostaa toiminnot mainituilta liikelaitok-
silta tai muilta toimittajilta. Lisäksi Merenkulkulaitoksessa on erilliset tilaaja- ja tuottaja-
organisaatiot väylä- ja merikarttapalveluja varten. Merenkulkulaitoksella on neljän me-
renkulkupiirin alueorganisaatio. 
 

8.1.2. Ilmailu 
 
Ilmailulaitoksen tehtävänä on huolehtia ilmailun turvallisuudesta sekä pitää lentokenttiä ja 
niiden palvelua, ml. lennonvarmistusjärjestelmä ja lennonvarmistuspalvelut. Ilmailulaitos-
työryhmän välimietinnön mukaan ilmailulaitoksen (n. 1800 henkilöä) liikelaitostoimin-
noista erotettaisiin viranomaistehtävät (noin 140 henkilöä), joissa käytetään merkittävää 
julkista valtaa tai annetaan kansalaisia sitovia normeja. 
 
Perustettava ilmailuviranomainen tulisi suorittamaan seuraavanlaisia turvallisuustehtäviä: 
- määräysten antaminen ilma-aluksen lentokelpoisuudesta ja lentokelpoisuuden hyväk-

syntä,  
- ilma-aluksen lentokelpoisuuden valvonta (ensikatsastukset, uusintakatsastukset, vuosi-

tarkastukset ja ylimääräiset katsastukset), 
- vaatimusten asettaminen ilma-aluksen sekä sen laitteiden, osien ja varusteiden suun-

nittelulle, valmistukselle ja huolto-, korjaus- tai muutostöiden suorittamiselle ja näitä 
töitä koskevien lupien myöntäminen, 

- lentohenkilökunnan ja maahenkilökunnan koulutuksen valvonta, 
- määräysten antaminen ilma-aluksessa suoritettavaa tehtävää tai maaorganisaatiossa 

lentoturvallisuuteen vaikuttavaa tehtävää suorittavan henkilökunnan lupakirjoista ja 
kelpoisuudesta sekä lupakirjojen ja kelpoisuuksien myöntäminen ja valvonta sekä pe-
ruuttaminen, 

- lentokäsikirjan hyväksyminen,  
- lentoturvallisuuden yleinen valvonta, 
- lentosääntöjen ja muiden tarpeellisten määräysten julkaiseminen ja kansainvälisten 

normien mukaisten määräysten vahvistaminen, 
- tarkempien määräysten antaminen ilma-aluksen miehityksestä,  
- muiden kuin onnettomuustutkimuskeskukselle kuuluvien vaaratilanteiden ja tapahtu-

mien tutkinta, 
- määräysten antaminen onnettomuudesta, vaaratilanteesta, ilma-aluksen viasta ym. il-

moittamisesta,  
- määrääminen siitä, missä toiminnassa vaaditaan tapaturmavakuutus; määrääminen 

tarkemmin vakuutusten sisällöstä, laajuudesta ja vakuutusmääristä.  
 
Ilmailuviranomainen tulisi suorittamaan seuraavanlaisia hallintotehtäviä: 
- ilma-alusten rekisteröinti ja rekisteritietojen julkistaminen/myynti, 
- rekisterin pitäminen lupakirjoista ja kelpoisuuksista,  
- kiinnityksen vahvistaminen ilma-aluksiin,  
- määrääminen ilma-aluksen merkitsemisestä kansallisuus- ja rekisteritunnuksin,  
- reittioikeuden antaminen säännölliselle lentoliikenteelle; kuljetusmaksujen, paikkatar-

jonnan, aikataulujen ja muiden ehtojen vahvistaminen sekä toiminnan rajoittaminen; 
reittioikeuden peruuttaminen ja rajoittaminen; hyväksymisen vaatiminen, sen peruut-
taminen ja rajoittaminen,  
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- ilmailutoimintaan oikeuttavan luvan haltijan vaatiminen varautumaan poikkeusoloi-
hin, 

- ilma-aluksen melua ja muita päästöjä sekä lento- ja huoltotoiminnan ympäristövaiku-
tuksia koskevien määräysten antaminen,  

- teknisten ja toiminnallisten määräysten antaminen lentopaikan rakentamisesta ja pitä-
misestä sekä lentopaikkaa koskevien lupien antaminen, 

- määräysten antaminen lentoesteiden merkitsemisestä,  
- tarkempien määräysten antaminen ansiolentotoiminnasta, ansiolentoluvista ja niiden 

saamisen edellytyksistä sekä lupien myöntäminen, 
- määrääminen lentokoulutuksen, lentonäytöksen ja lentokilpailun järjestämiseen tarvit-

tavista luvista sekä lupien myöntäminen, 
- määrääminen ilma-alusten vuokraustoimintaan tarvittavista luvista ja lupien myöntä-

minen. 
 
Norminantotehtävissä painopiste siirtyy asteittain kansallisten normien valmistelusta ja 
antamisesta eurooppalaisiin normeihin vaikuttamiseen Euroopan yhteisön toimielimissä. 
Ilma-alusten lentokelpoisuuden hallintaorganisaatioiksi hyväksyttäisiin liikennelentoyhti-
öitä ja muita alan yrityksiä eli valvontatyö suurelta osin ulkoistettaisiin. 
 

8.1.3. Tieliikenne 
 
Tieliikenteen hallinto- ja turvallisuustehtävät hoidetaan merkittävästä hajanaisemmin kuin 
muiden liikennemuotojen vastaavat tehtävät. Ero johtuu liikennemuodon luonteesta: kun 
muissa liikennemuodoissa kulkuvälineet voidaan laskea sadoissa ja kuljettajat ja muu 
henkilökunta tuhansissa tai kymmenissä tuhansissa, tieliikenne sinänsä koskee käytännös-
sä koko kansaa. Ajoneuvoja ja kuljettajia on kumpiakin yli kolme miljoonaa. 
 
Tieliikenteen väyliä ja liikenteen ohjausta sekä väylästä johtuvaa turvallisuutta hoitavat 
yleisten teiden osalta Tiehallinto ja kuntien katuverkon osalta kunnat. Lisäksi maassa on 
runsaasti yksityisteitä, jotka ovat tiekuntien hoidossa. 
 
Tiellä käytettävien ajoneuvojen tyyppihyväksynnästä sekä rekisteröinti- ja määräaikais-
katsastuksen johdosta ja valvonnasta vastaa Ajoneuvohallintokeskus. Ajoneuvohallinto-
keskus myös rekisteröi ajoneuvot. Lisäksi Ajoneuvohallintokeskuksen vastuulle kuuluvat 
kuljettajaopetuksen ja kuljettajantutkintojen valvonta. Ajokortit myöntää poliisi. Ajoneu-
vohallintokeskuksen toiminnot on suurimmalta osin ulkoistettu yksityisille, markkinoilla 
toimiville tahoille: 
- Ajoneuvohallintokeskus suorittaa itse tyyppihyväksynnän, mutta se perustuu riippu-

mattoman tutkimuslaitoksen tarkastukseen, 
- rekisteröinti- ja määräaikaiskatsastukset suorittavat toimiluvan nojalla toimivat auto-

alasta riippumattomat yksityiset katsastuspaikat, 
- ajoneuvojen rekisteröintejä suorittavat katsastustoimipaikat, autokaupat, vakuutusyh-

tiöt ja rahoitusliikkeet, 
- ajoneuvo- ja ajokorttirekisteri on käytännössä yksityisen, kilpailun avulla valitun pal-

veluntuottajan keskuskoneessa, mutta periaatteessa Ajoneuvohallintokeskus pitää re-
kisteriä itse ja luovuttaa siitä tietoja, 

- kuljettajaopetuksen antavat yksityiset autokoulut, 
- kuljettajantutkintoja ottavat vastaan alueellisesti kilpailutetut, Ajoneuvohallintokes-

kuksen kanssa sopimuksen tehneet riippumattomat yksityiset tutkintojen vastaanotta-
jat. 
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Tieliikenteen turvallisuuden kokonaisvastuu on liikenne- ja viestintäministeriöllä. Liiken-
neturvallisuustyötä tekevät ministeriössä erityisesti liikenneturvallisuusyksikkö, mutta 
osaltaan myös ajoneuvoyksikkö ja vaarallisten aineiden kuljetusyksikkö. Yksiköiden pää-
tehtävä on liikenneturvallisuuteen vaikuttavien säädösten valmistelu ja mainittujen viras-
tojen liikenneturvallisuuteen tähtäävän työn tulosohjaus (Tiehallinnon tulosohjausta hoitaa 
pääasiassa liikenneväyläyksikkö).  
 
Liikenneturvallisuuden koulutus- ja tiedotustehtäviä sekä tutkimusta hoitaa ministeriön 
ohjaama Liikenneturva. Liikenneturvallisuuden valvontatehtäviä hoitaa pääasiassa poliisi. 
 
Luvanvaraisen kuorma- ja linja-auto- sekä taksiliikenteen lupa- ja taksatehtäviä hoitavat 
ministeriön henkilöliikenne- sekä kuljetus- ja logistiikkayksiköt, lääninhallitukset ja eräät 
kaupungit. 
 

8.2. Muut vireillä olevat, synergiaa hakevat selvitykset 
 
Ratahallintokeskuksen, Merenkulkulaitoksen, Tiehallinnon ja Ajoneuvohallintokeskuksen 
tehtävien ja toimintojen yhdistämismahdollisuuksia tutkii parhaillaan erillinen työryhmä. 
Työryhmä keskittyy erityisesti liikenne- ja viestintäministeriön ohjauksen yhtenäistämi-
seen sekä virastojen asiakkuuksiin ja tukitoimintoihin. Painopiste on väylänpidon tilaaja-
roolin kehittämisessä, ei niinkään hallinnollisten tai turvallisuustoimintojen kehittämises-
sä. 
 
Toinen työryhmä evaluoi Ratahallintokeskuksen ja Tiehallinnon toimintaa, ohjausta ja 
johtamista. Ulkopuolisen konsultin avulla selvitetään väylävirastojen yhteiskunnallista 
roolia, tehtäviä ja vaikuttavuutta sekä toiminnan vahvuuksia ja kehittämistarpeita. Tässä-
kin työryhmässä painopiste on väylänpidossa ja väyläpalveluissa. 
 

8.3 Yhteinen turvallisuus- ja hallintovirasto 
 
Seuraavassa tarkastellaan liikennemuotojen yhteisen turvallisuusviraston etuja ja haittoja. 
Yhteiseen virastoon voitaisiin sijoittaa ainakin rautatie-, ilma- ja vesiliikenteen turvalli-
suuteen liittyvät viranomaisasiat ja hallintoasiat.  
 
Tieliikenteen virastojen (Tiehallinto ja Ajoneuvohallintokeskus) ja liikenneturvallisuus-
työtä tekevän Liikenneturvan viranomaisorganisaatio ja kohderyhmä ovat selkeästi erilai-
set kuin muiden liikennemuotokohtaisten virastojen. Tieliikenteen virastojen, ml. liiken-
ne- ja viestintäministeriö, toimenpiteiden kohteena on käytännössä koko kansa. Ajoneuvo-
liikenteen viraston, Ajoneuvohallintokeskuksen, toiminta on pääosin ulkoistettu lähes 200 
katsastustoimipaikkaan ja useisiin tuhansiin autoliikkeisiin ja vakuutus- tai rahoitusyhtiöi-
den konttoreihin. Mm. näissä suhteissa Ajoneuvohallintokeskus eroaa merkittävästi mui-
den liikennemuotojen virastoista, joiden asiakaskunta on selkeästi suppeampi ja muodos-
tuu asiantuntijaorganisaatioista. 
 
Edellä tarkoitettujen kolmen liikennemuodon, merenkulun, ilmailun ja rautatieliikenteen 
yhteisen liikenneviraston tärkein yhteinen nimittäjä olisi liikenteen turvallisuus. Sen yllä-
pitäminen ja kehittäminen edellyttää samantyyppistä lähestymis- ja toimintatapaa riippu-
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matta liikennemuodosta. Toinen yhteinen nimittäjä olisi hallinnolliset tehtävät. Niissäkin 
on runsaasti liikennemuodosta riippumattomia yhteisiä piirteitä. 
 
Jos tällainen yhteinen virasto perustettaisiin, sen ylin johtaja olisi valtioneuvoston nimit-
tämä pääjohtaja, joka nimitettäisiin virkaan määräajaksi. Hänen alaisuudessaan toimisivat 
kunkin liikennemuodon substanssijohtajat. Lisäksi olisi syytä harkita liikennemuodoille 
yhteisten johtajien tarvetta. Esimerkkinä tästä voisi olla rekistereistä vastaava johtaja. 
 
Pääjohtajan nimeämisellä viraston johtoon on mm. seuraavia etuja: 
 
- kaikkia liikennemuotoja käsiteltäisiin talon sisällä tasapuolisesti, 
- henkilöstön sisäinen rotaatio on helpommin järjestettävissä, 
- virastolle on helpompi lisätä uusia tehtäviä tai liikennemuotoja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edellä kuvatun kolmen liikennemuodon turvallisuusviraston sijasta voitaisiin selvittää 
mallia, jossa kaikki viranomaistoiminnot on koottu yhteen olemassa olevaan virastoon.  
 
Ajoneuvohallintokeskus olisi tähän tarkoitukseen sopivin, koska sillä ei ole jääviysongel-
mia aiheuttavia kytköksiä Ratahallintokeskukseen tai Ilmailulaitokseen. Sillä on toimiva 
virastorakenne ja samantyyppisiä ajoneuvoihin ja kuljettajiin kohdistuvia tehtäviä kuin tu-
levalla turvallisuusvirastollakin on.  
 

8.4. Yhteisen turvallisuus- ja hallintoviraston edut ja haitat/ongelmat 
 

8.4.1 Edut 
 
Kunkin liikennemuodon sisäinen kulttuuri on muodostunut vahvaksi eikä nykyisiä toimin-
tatapoja kyetä kyseenalaistamaan. Yhteisön lainsäädännössä yhtenäistetään jatkuvasti 
kaikkien liikennemuotojen sekä turvallisuus- että hallinnollisia määräyksiä. Komission ja 
yhteisön tavoitteena on samojen periaatteiden, menettelyjen ja turvallisuuskulttuurin vie-
minen kaikkiin liikennemuotoihin. Yhtenäinen turvallisuuskulttuuri syntyisi parhaiten yh-
teisessä virastossa. 
 

 

Pääjohtaja
 

    

Rautatie   -   
johtaja       

Ilmailu - 
johtaja   

Meren-   
kulku - 
jo h taja   

Rekisteri   -  
johtaja       

Koulutus, kelpoisuus, terveydentilavaatimukset, luparekisteri      

Kalu ston tyyppihyväksynnät, katsastus, rekisterit       
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Yhteisessä virastossa toisilta oppiminen ja parhaiden käytäntöjen omaksuminen muista 
liikennemuodoista nopeuttaisi alan kehitystä. 
 
Virasto olisi kooltaan sellainen, että se saavuttaisi uskottavuutensa kannalta riittävän tun-
nettuuden ja näkyvyyden. Syntyisi kiinnostava ja houkutteleva työyhteisö, jossa olisi mo-
nien alojen osaajia ja johon on helppo saada asiantuntevia työntekijöitä. Sisäistä kiertoa 
tehtävästä toiseen olisi mahdollista järjestää paremmin kuin nykyisessä rakenteessa. 
 
Kaikilla eri liikennemuotoja edustavilla virastoilla on yhteisiä toimintoja, joissa voitaisiin 
soveltaa samaa asiantuntemusta ja turvallisuuskulttuuria: 
 
- kulkuneuvojen (moottorikäyttöisten ajoneuvojen ja perävaunujen, laivojen ja venei-

den, ilma-alusten sekä veturien ja vaunujen) tyyppihyväksyntä (siltä osin kuin sitä ei 
suoriteta toisessa maassa tai eurooppalaisen viraston toimesta), käyttöönottotarkastuk-
set ja määräaikaiset turvallisuustarkastukset.  

 
- osa virastoista myöntää turvallisuustodistuksia ja toimilupia operaattoreille; eräät vi-

rastot hyväksyvät tai nimeävät ilmoitettuja laitoksia ja valvovat niitä. 
 

- rekisterien pitäminen kulkuneuvoista  
 

- kuljettajien ja käyttöhenkilökunnan koulutuksen valvonta ja ohjaus 
 

- kuljettajien ja käyttöhenkilökunnan kelpoisuuden hyväksyminen ja peruuttaminen se-
kä määräaikaiset tarkastukset 

 
- rekisterien pitäminen kuljettajista ja joissain tapauksissa käyttöhenkilökunnasta 
 
Rekisterien tarvitsemat tietojärjestelmät sekä tekninen ja rekisterinpitoon liittyvä osaami-
nen voisi olla kaikille yhteistä. Tällöin syntyisi säästöä sekä tietotekniikka- että henkilös-
tökustannuksissa. 
 
Yhteisen viraston hallinnossa olisi saavutettavissa parempi tehokkuus kuin usean erillisen 
viraston mallissa. Synergiaa olisi löydettävissä joko liikennealan tai muista virastoista tu-
kitoiminnoista: 
 
- talous 
- henkilö- ym. hallinto 
- rekisterien tietojärjestelmät 
- tietopalvelu (sisälle ja ulospäin) 
- kiinteistöpalvelut 
- hankinnat 
- kuljetukset 
- toimistopalvelut 
 
Maa- ja vesirakennusalan norminannon kenttä on nykyisin varsin pirstaloitunut, eikä lii-
kenne- ja viestintäministeriön norminanto velvoita kuntia kadunpitäjinä muutoin kuin tie-
liikennelainsäädännön nojalla. Yhteinen turvallisuusviranomainen voisi paikata aukon, 
joka on maa- ja vesirakennusalan norminannossa.  
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8.4.2 Haitat ja ongelmat 
 
Tekniset sekä käyttäjää ja liikenteen harjoittamista koskevat vaatimukset ovat eri liiken-
nemuodoissa jossain määrin erilaisia ja erikoistunut virasto hallitsee oman toimintakent-
tänsä sekä kotimaassa että kansainvälisesti. EU:ssa on perustettu tai ollaan perustamassa 
kullekin kolmelle liikennemuodolle oma eurooppalainen virasto (EMSA, EASA ja ERA), 
jonka kanssa kansalliset vastinvirastot asioivat.  
 
Kansainvälinen säädöspohja on eri liikennemuotojen osalta erilainen. Samoin sopimus-
pohjat, kansainväliset järjestöt ja alojen kansainväliset virastot ovat eri tavoilla järjestetty-
jä. Osa turvallisuus- ja hallintotehtävistä pohjautuu EU:n säädöksiin ja osa globaalien jär-
jestöjen normeihin.  
 
Liikennemuotojen säädöspohja on erilainen: merenkulku ja ilmailu ovat korostuneen glo-
baaleja liikennemuotoja, kun tieliikenteen ja rautateiden kansainvälinen toimintakenttä on 
puolestaan suppeampi (lähinnä Eurooppa ja Aasia). 
 
Virastojen valvontatoimet suuntautuvat suurelta osin ”kentälle”: rautateillä rataverkolle ja 
asemille, ilmailussa lentokentille sekä merenkulussa satamiin ja merivalvontaan. Tästä 
työn osuudesta ei löydy moniakaan yhteisiä piirteitä. 
 
Mainittujen kolmen viraston, uudistetun Merenkulkulaitoksen, suunnitteilla olevan ilmai-
luviranomaisen ja rautatieliikenteen turvallisuus- ja hallintoviranomaisen, toimintatavat ja 
resurssit poikkeavat toisistaan merkittävästi:  
 
- rautatieviranomainen olisi 7 kohdassa esitetyn laskelmankin mukaan toteutettuna pieni 

virasto ja sen turvallisuus- ja valvontatehtävät kohdistuisivat aluksi yhteen ja tulevai-
suudessa korkeintaan muutamaan rautatieyritykseen, yhteen infrastruktuurin haltijaan, 
muutamaan rataurakoitsijaan sekä muutamaan rautatie- ja ratakaluston toimittajaan, 

 
- perustettavan ilmailuviranomaisen henkilömäärä olisi noin 140 henkilöä; sen viran-

omaistehtävät kohdistuisivat noin 200 toimiluvanhaltijaan, muutamaan lentokentän pi-
täjään sekä noin 10 000 lupakirjanhaltijaan, 

 
- merenkulkuviranomaisen henkilömäärä on lähes 800; valvontatehtävät hoidetaan itse 

ja sen lisäksi laitoksen sisällä on väylä- ja merikarttatoiminnan tilaaja- ja tuottajatoi-
minnot. 

 
Tulevan ilmailuviranomaisen eräiden virkamiesten palkkataso tulee olemaan merkittävästi 
korkeampi kuin muiden samantapaista työtä tekevien virkamiesten muiden liikennemuo-
tojen virastoissa. Kyse on lähinnä ilma-alusten lentokelpoisuuden, lentohenkilökunnan ja 
lennonvarmistuksen valvonnasta, joissa tehtävissä palkkataso vertautuu valvottavien toi-
mijoiden ja luvanhaltijoiden palkkatasoon. 
 
Yhdistämisen toiminnalliset edut saattavat jäädä saamatta. Vastaavaa yhdistämistä ei työ-
ryhmän tietojen mukaan missään muualla ole toteutettu, vaikka tätä mahdollisuutta on 
usein selvitetty.  
 
Asiantuntemusta vaativat toiminnat ovat niin spesifisiä, ettei asiantuntijoita voida käyttää 
ristiin. Asiantuntijat on otettu ja koulutettu tiettyihin tehtäviin. Yhteisessä virastossa osas-
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tot voisivat olla toistensa kilpailijoita ja ylätasolle syntyisi yksi ylimääräinen organisaa-
tiokerros.  
 
Viraston rahoituksen järjestäminen edellyttäisi merkittäviä muutoksia nykytilanteeseen 
verrattuna. Rautatieliikenteessä viranomainen rahoitettaisiin pääosin budjettivaroin. Ilmai-
lussa rahoitus kerätään asiakasmaksuilla tai ilmailulaitostyöryhmän väliraportin ehdotuk-
sen mukaan osin budjettivaroin ja osin ilmailusektorille kohdennetulla korvamerkityllä 
veroluonteisella maksulla. Merenkulun turvallisuus- ja hallintotehtävien rahoitus hoide-
taan pääosin verovaroin. Suoritteista peritään myös maksuperustelain nojalla määräytyviä 
maksuja. 
 
Tiehallinnon ja sen ylläpitämien väylien rahoitus hoidetaan verovaroin. Myös kaupunkien 
kadut rahoitetaan verovaroin. Liikenneturvan toiminta rahoitetaan liikennevakuutuksen 
yhteydessä kerättävällä liikenneturvallisuusmaksulla. Liikenne- ja viestintäministeriön 
toiminta rahoitetaan verovaroin. Ajoneuvohallintokeskus rahoittaa oman toimintansa pää-
osin asiakasmaksuin. 
 
Sekä ilmailun että merenkulun viranomaistoimintojen yhteistyökumppaneita viime aikoi-
na korostuneessa terrorismintorjunnassa ovat mm. rajavartiolaitos ja sotilasviranomaiset. 
Vastaavaa yhteistyötarvetta ei toistaiseksi ole ollut tie- eikä rautatieliikenteessä. 
 
Työryhmän kuulemat ilmailun ja merenkulun asiantuntijat suhtautuivat useampia liiken-
nemuotoja kattavan turvallisuusviranomaisen perustamiseen torjuvasti. Myös henkilöstön 
kannalta ilmailun ja merenkulun osalta yhdistäminen on tällä hetkellä merenkulussa toteu-
tuneen ja ilmailussa odotettavissa olevan organisaatiouudistusten takia herkkä asia.  
 
Johtopäätös: 
Työryhmä ehdottaa, että sen jälkeen kun mainitut kaksi muuta väylävirastoja tutki-
vaa työryhmää ja tämä työryhmä ovat jättäneet ehdotuksensa, asetettaisiin erillinen 
työryhmä, jossa olisivat edustettuina kaikkien liikennemuotojen edustajat, selvittä-
mään tarkemmin mahdollisuudet ja tarve perustaa yhteinen liikenteen turvallisuus- 
ja hallintotehtäviä hoitava virasto. Työryhmän tulisi selvittää ainakin tässä mainittu-
jen merenkulun, ilmailun ja rautatieliikenteen turvallisuustehtävien sekä 8.1.1 ja 
8.1.2 kohdissa kuvattujen hallintotehtävien yhdistämisen lisäksi myös mahdollisuu-
det tieliikenteen vastaavien tehtävien yhdistämiseen. 
 
 

9. Valtion toimintojen alueellistamisesta 
 

9.1. Alueellistamista koskeva lainsäädäntö 
 
Valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta annetun lain 
(362/2002) 2 §:n mukaan lain tavoitteena on valtion keskushallinnon yksikköjen ja valta-
kunnallisten tai keskitetysti hoidettavien valtion toimintojen sijoittamista koskevan toimi-
vallan järjestäminen siten, että sijoittamispäätökset: 
  
1. turvaavat valtion tehtävien tuloksellisen hoitamisen; 
2. edistävät maan tasapainoista alueellista kehitystä, tukevat työllisyyttä maan eri osissa 

ja turvaavat työvoiman saantia valtion tehtäviin; sekä 
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3. perustuvat kaikkia hallinnonaloja koskevaan yhtenäiseen käytäntöön ja kansanvaltai-
seen päätöksentekoon. 

 
Lain 4 §:n mukaan valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin ministeriöiden ja 
niiden alaisten valtion viranomaisten velvollisuudesta ilmoittaa tässä laissa tarkoitetuista 
yksikköjen ja toimintojen sijoittamisesta, muusta sijoittamispäätösten valmistelusta ja sitä 
varten tarvittaessa asetettavasta toimielimestä. 
 
Valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta annetun asetuksen 
(567/2002) 1 §:n 2 momentin mukaan asianomaisen ministeriön on aina selvitettävä valti-
on keskushallinnon yksikköjen ja valtakunnallisesti tai keskitetysti hoidettavien valtion-
toimintojen sijoittamismahdollisuudet pääkaupunkiseudun sijasta maan muihin osiin, eri-
tyisesti aluekeskuksiin, kun:  
 
1. perustetaan uusi yksikkö tai toiminto; 
2. laajennetaan olemassa olevaa toimintaa olennaisesti; tai 
3. organisoidaan olemassa olevaa toimintaa merkittävästi uudelleen. 
 
Asetuksen 4 §:n mukaan ministeriön tulee ilmoittaa 1 §:ssä tarkoitetun asian vireilletulos-
ta ministeriössä tai alaisessaan viranomaisessa alueellistamisen koordinaatioryhmälle. Il-
moitus on tehtävä välittömästi, kun ministeriö tai sen alainen viranomainen on päättänyt 
ryhtyä valmistelemaan 1 §:ssä tarkoitettua toimenpidettä. 
 
Asetuksen 5 §:n mukaan alueellistamisen koordinaatioryhmä voi lausunnossaan puoltaa 
ministeriön tekemää ehdotusta yksikön tai toiminnon sijoituspaikasta, jos ehdotuksella on 
hyväksyttävät perusteet. 
 
Asetuksen 6 §:ssä säädetään, että jos alueellistamisen koordinointiryhmä ei puolla minis-
teriön tekemää ehdotusta yksikön tai toiminnon sijoituspaikaksi taikka jos ilmoitus ei si-
sällä tällaista ehdotusta, ministeriön tulee laatia alueellistamisen koordinaatioryhmälle 
asiaa koskeva sijoittamisselvitys ja siihen perustuva ehdotuksensa sijoituspaikaksi. Sijoit-
tamisselvityksen tulee sisältää tiedot sijoittamisvaihtoehtojen toiminnallisista, taloudelli-
sista, alueellisista ja henkilöstöön liittyvistä vaikutuksista. 
 
Asetuksen 7 §:n mukaan ennen päätöksentekoa ministeriön tulee saada alueellistamisen 
koordinaatioryhmän lausunto sijoittamisselvityksen mukaisesta sijoituspaikkaehdotukses-
ta. Jos alueellistamisen koordinaatioryhmä katsoo, että ministeriön sijoittamisselvitykseen 
perustuva ehdotus sijoituspaikaksi ei vastaa valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista 
koskevasta toimivallasta annetun lain 2 §:n mukaisia tavoitteita, alueellistamisen koordi-
naatioryhmä voi suosittaa asian siirtämistä valtioneuvoston yleisistunnon ratkaistavaksi. 
 

9.2. Alueellistamisohjelman periaatteet ja linjaukset 
 
Hallituksen iltakoulu on hyväksynyt alueellistamisen koordinaatioryhmän 19.1.2004 val-
mistelemat alueellistamisohjelman periaatteet ja linjaukset. Seuraavassa on kuvattu oh-
jelman keskeisiä periaatteita. 
 
Siirrettäessä toimintoja ja yksiköitä pääkaupunkiseudulta maan muihin osiin käytetään tarvitta-
essa riittävän pitkiä siirtymäaikoja. Tämä voi olla tarpeen taloudellisista ja henkilöstöpoliittisis-
ta syistä sekä joskus myös toiminnallisista syistä. 
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Toimintoja ja yksiköitä sijoitetaan maan eri osiin ja eri seuduille seuraavien periaatteiden mu-
kaisesti: 
 
− Toimenpiteitä kohdennetaan aluekeskuksiin kaikkialla maassa.  
− Isoimmat yliopistokaupungit tulevat kysymykseen sijoituspaikkana erityisten toiminnallis-

ten näkökohtien perusteella, esimerkiksi kun tarvitaan runsaasti erityistä korkeaa osaamis-
ta. 

− Aluekeskuksia pienemmät keskukset tulevat kysymykseen poikkeustapauksissa erityisten 
syiden perusteella. 

 
Ohjelman keskeisenä periaatteena on tukea aluekeskuksia, erityisesti maakuntien keskuskau-
punkeja kehittäen niistä eri osaamis- ja tehtäväalojen keskittymiä ja vahvistaen keskusten vah-
vuuksia.  
 
Toimintoja ja yksiköitä alueellistettaessa edellytetään toimintatapojen rationalisointia niin, että 
tuottavuus nousee. Tähän on olemassa alueellistamishankkeissa hyviä edellytyksiä, kun organi-
saatiorakenteita on tarpeen joka tapauksessa kehittää ja yleensä rekrytoida uutta henkilöstöä. 
Alueellistamishankkeissa sovitetaan yhteen alueellistamisen ja tuottavuuden tavoitteet. 
 
Alueellistamisohjelmaa laadittaessa selvitetään toimenpiteiden taloudelliset vaikutukset. Tavoi-
teltaessa kokonais- ja aluetaloudellisia hyötyjä, toiminnan tuottavuuden nousua ja pidemmän 
aikavälin valtiontaloudellisia hyötyjä tarvitaan sijoitusratkaisuissa yleensä toiminnosta riippuen 
joitakin siirtymävaiheen investointeja ja varsinkin henkilöstön osalta erityisjärjestelyjä, jotka 
aiheuttavat pääsääntöisesti kertaluontoisia lisämenoja. Ne katetaan ensisijaisesti voimavaroja 
hallinnonaloilla uudelleen kohdentamalla tai tarvittaessa lisärahoituksella, josta päätetään ke-
hys- ja budjettimenettelyssä. 
 
Ohjelmaa toteutetaan noudattaen hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Vakinaista henkilöstöä ei velvoi-
teta muuttamaan toiselle paikkakunnalle. Henkilöstön palvelussuhteen jatkuvuus valtiolla turva-
taan. Henkilöstön nykyisiä tehtäviä vastaava taso pyritään säilyttämään mahdollisimman hyvin. 
Siirtyvissä tehtävissä toimivia henkilöitä, jotka eivät syystä tai toisesta katso voivansa siirtyä, 
kannustetaan ja tuetaan siirtymään muihin tehtäviin pääkaupunkiseudulla.  
 
Ohjelman edellyttämät, asianomaisen ministeriön johdolla suoritettavat hankekohtaiset valmis-
telut ja selvitykset tehdään yhteistyössä asianomaisen organisaation ja henkilöstön sekä asian-
omaisten kuntien ja maakunnan kanssa. Selvitystehtävät määriteltäisiin valtioneuvoston periaa-
tepäätöksessä. Ministeriöiden tulee ennen kunkin selvityshankkeen asettamista pyytää hank-
keen toimeksiantoluonnoksesta alueellistamisen koordinaatioryhmän lausunto.  
 
Kunkin alueellistamishankkeen toimeenpanon aikataulusta päätetään erikseen, kun lopullinen 
sijoituspaikkapäätös tehdään. Aikatauluun vaikuttavat toiminnalliset, henkilöstöpoliittiset ja ta-
loudelliset seikat, joihin kaikkiin osaltaan vaikuttaa olemassa olevan henkilöstön poistuma-
aikataulu. 
 

9.3. Arviointia 
 
Työryhmä on alustavasti arvioinut mahdollisuutta perustaa uusi rautatieviranomainen 
pääkaupunkiseudun ulkopuolelle seuraavasti: 
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Kaikki rautatiesektorin viranomaistehtävät hoidetaan tällä hetkellä Helsingissä sijaitsevis-
sa Ratahallintokeskuksessa ja liikenne- ja viestintäministeriössä. Ratahallintokeskuksella 
ei ole alueorganisaatiota.  
 
Uuden rautatieviranomaisen perustamista pääkaupunkiseudulle puoltavat useat seikat. 
Valtaosa uuden viraston asiakkaista ja yhteistyökumppaneista toimii Helsingissä. Viraston 
sääntelyyn liittyvät tehtävät edellyttävät tiivistä yhteistyötä niin rataverkon haltijan kuin 
rautatieyritystenkin kanssa. Viraston yhteistyö liikenne- ja viestintäministeriön kanssa tu-
lee myös olemaan tiivistä. Virastolle siirrettäväksi ehdotettava matkalippujen tarkastus-
toiminta kohdistuu pääosin pääkaupunkiseudulla tapahtuvaan rautateiden joukkoliikentee-
seen. 
 
Rautatieviranomaisen henkilöstöksi tarvittavat rautatietekniikan asiantuntijat työskentele-
vät tällä hetkellä Helsingissä. Rautatietekniikan ammattilaisia on Suomessa vain erittäin 
rajoitetusti, nykyisin lähinnä vain Ratahallintokeskuksen ja VR-Yhtymä Oy:n palveluk-
sessa. Alan asiantuntijatehtäviin on jo nyt erittäin vaikeata saada rekrytoitua ammattitai-
tosta henkilöstöä. Missään oppilaitoksessa ei kouluteta rautatietekniikan diplomi-
insinöörejä tai insinöörejä, vaan muiden alojen osaajat on erikseen koulutettava työssä 
oppimisen ja lisäkoulutuksen avulla rautatietekniikan ammattilaisiksi. Osaavan ja ammat-
titaitoisen henkilöstön rekrytointi virastoon, jonka sijainti on muualla kuin pääkaupunki-
seudulla, olisi hyvin vaikeata.   
 
Rautatiesektorin kansainvälinen yhteistyö on vilkasta. Viranomaisyhteistyö ja kansallisten 
etujen ajaminen Euroopan Unionin toimielimissä ja Ranskan Lilleen/Valenciennes’iin pe-
rustettavassa Euroopan rautatievirastossa edellyttävät useiden virkamiesten jatkuvaa osal-
listumista kansainvälisiin kokouksiin. Virkamatkoihin käytettävän ajan minimoimiseksi 
viraston perustaminen pääkaupunkiseudulle on järkevintä. 
 
 

10. Työryhmän ehdotukset 
 
Direktiivi edellyttää rautatieturvallisuudesta ja rautatiesektorin viranomaistehtävistä vas-
taavan rautatieviranomaisen perustamista. Työryhmä ehdottaa viranomaisen tehtäviksi 
myös joitakin muita tehtäviä. 
 

10.1. Rautatieviranomaisen tehtävät 
 
Rautatieviranomaisen tehtävänä olisi turvallisuusdirektiivissä kansalliselle turvallisuusvi-
ranomaiselle asetettavat tehtävät kuten osajärjestelmien käyttöönottolupien myöntäminen, 
yhteentoimivuusvaatimusten noudattamisen valvonta, turvallisuustodistusten ja turvalli-
suuslupien myöntäminen, rautatieturvallisuuden edistäminen ja kehittäminen sekä kalus-
torekisterin pitäminen ja Ratahallintokeskukselle nyt kuuluvat liikkuvan kaluston katsas-
tusjärjestelmään liittyvät tehtävät. 
 
Työryhmä ehdottaa, että rautatieviranomainen toimisi rautatielaissa tarkoitettuna säänte-
lyelimenä. Myös toimiluvan myöntäminen tulisi siirtää liikenne- ja viestintäministeriöltä 
uudelle viranomaiselle. Toimiluvan ja turvallisuusdirektiivissä turvallisuudesta vastaavan 
viranomaisen tehtäväksi asetetun turvallisuustodistuksen myöntäminen tulee kuitenkin vi-
raston sisällä organisoida toisistaan erillisiksi ja riippumattomiksi menettelyiksi. 
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Ilmoitetun laitoksen nimeäminen tulisi siirtää liikenne- ja viestintäministeriöltä rautatievi-
ranomaiselle. Rautatieliikennehallinnon uudelleen organisoinnilla ei ole suoranaista vai-
kutusta ilmoitetun laitoksen asemaan eikä tehtäviin. Perustettavan rautatieviranomaisen 
tulee olla organisatorisesti ja toiminnallisesti riippumaton ja puolueeton suhteessa ilmoite-
tun laitoksen palveluita käyttäviin rautatiejärjestelmämarkkinoilla toimiviin tahoihin. Li-
säksi rautatieviranomainen tulee olemaan rautatiejärjestelmien asiantuntijaviranomainen. 
 
 
Ratahallintokeskuksen tällä hetkellä hoitamat ja rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuus-
tehtävistä annettavalla lailla sille annettavat uudet liikenneturvallisuustehtävissä toimivien 
henkilöiden kelpoisuusasioihin liittyvät tehtävät tulisi siirtää rautatieviranomaisen hoidet-
taviksi. Sama koskee Ratahallintokeskukselle tällä hetkellä kuuluvia ja rautatiejärjestel-
män liikenneturvallisuustehtävistä annettavalla lailla säädettäviä rautatiealan koulutukseen 
liittyviä tehtäviä.  
 
Ratahallintokeskus on rautatieviranomaisen ominaisuudessa vastannut koko maassa rauta-
teiden joukkoliikenteessä suoritettavasta matkalippujen tarkastustoiminnasta. Uuden vi-
ranomaisen perustamisen jälkeen Ratahallintokeskuksen tehtävät painottuvat entistä 
enemmän radanpitoon sekä ratakapasiteetin jakamiseen liittyviin tehtäviin. Rautatieliiken-
teen matkalippujen tarkastamiseen liittyvät tehtävät tulisi siirtää viranomaistehtävien hoi-
tamiseen keskittyvälle rautatieviranomaiselle. Työryhmä ei pidä tarkoituksenmukaisena, 
että pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä toimii kolme erillistä matkalippujen tarkasta-
mistehtäviä hoitavaa organisaatiota. Jatkossa olisikin syytä selvittää, voitaisiinko matka-
lippujen tarkastamistehtävät siirtää laissa annetuin valtuuksin liikenteenharjoittajan tai lii-
kennepalveluiden ostajan hoidettaviksi taikka vähintäänkin keskittää näiden liikennemuo-
tojen lipuntarkastustehtävät perustettavan rautatieviranomaisen hoidettaviksi. 
 

10.2. Ratahallintokeskuksen tehtävät 
 
Ratahallintokeskuksen perustehtävä rataverkonhaltijana säilyy nykyisellään. 
 
Ratakapasiteetin jakamisen tulee jatkossakin kuulua rataverkonhaltijalle. Ratahallintokes-
kuksella tulee olla riittävät resurssit ja tarvittavaa osaamista mahdollisten kilpailevien 
operaattoreiden ratakapasiteettitarpeiden yhteensovittamiseen.  
 
Ratahallintokeskuksen tulee jatkossakin vastata rataverkon liikenteenohjauksesta. Liiken-
teenohjaus tulisi kuitenkin järjestää rautatieliikenteen harjoittajana toimivasta VR Osake-
yhtiöstä erillään olevaksi toiminnaksi. Asiassa tulee edetä vaiheittain kuitenkin niin, että 
ennalta määritellyn tavoitteellisen ohjelman ja aikataulun mukaisesti liikenteenohjaus on 
kuluvan vuosikymmenen lopulla kokonaan rautatieliikenteen harjoittajista erillistä ja riip-
pumatonta toimintaa. Sitä voisi harjoittaa joko Ratahallintokeskus itse tai muu virasto 
taikka riippumaton valtion omistama osakeyhtiö. 
 
Ratamaksun periminen ja rataveron kantaminen perustuu Ratahallintokeskuksen hallin-
nassa olevan valtion rataverkon käyttöön. Ratahallintokeskuksen tulee jatkossakin huoleh-
tia ratamaksun perimisestä ja rataveron kantamisesta. Erikseen on kuitenkin syytä tutkia, 
olisiko perusteltua edelleen periä osa direktiivin mukaisesta ratamaksusta verona ja mää-
rätä ratamaksu liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella. 
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10.3. Onnettomuustutkinta ja liikenneturvallisuuskoulutus 
 
Raideliikenneonnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinta on Suomessa järjestetty pää-
osin turvallisuusdirektiivissä edellytetyllä tavalla. Direktiivin täytäntöönpanon yhteydessä 
on kuitenkin syytä erikseen selvittää muun ohella rautatieyritysten ilmoitusvelvollisuutta 
samoin kuin tutkinnan aloittamista koskevien säännösten asianmukaisuus.  
 
VR Koulutuskeskuksen asemaa maan ainoana liikenneturvallisuuskoulutusta antavana 
oppilaitoksena ja samalla osana VR-Yhtymä Oy:tä voidaan pitää ongelmallisena. Radan-
pidon osalta Oy VR-Rata Ab toimii jo tällä hetkellä muiden rataurakoitsijoiden kanssa 
kilpailuilla markkinoilla. Rautatieliikenteen kilpailun avautumisen myötä myös VR Osa-
keyhtiö tulee toimimaan kilpailutilanteessa muiden mahdollisten rautatieliikennettä har-
joittavien yritysten kanssa. Jotta koulutusmahdollisuudet voitaisiin tarjota kaikille alan 
toimijoille yhtäläisin perustein, tulisi VR Koulutuskeskus erottaa VR-Yhtymä Oy:stä eril-
liseksi toiminnoksi. Työryhmä ehdottaakin, että tämän käytännön toteuttamista ja rauta-
tiealan koulutuksen järjestämistä selvittämään asetettaisiin erillinen työryhmä. 
 
Työryhmän ehdotuksen mukaisesti rautatiealan turvallisuus- ja hallintotehtävät ja-
kautuisivat eri toimijoille seuraavasti: 
 

Rautatieviranomainen Ratahallintokeskus OTK 
rautatiejärjestelmän turvallisuus infran ja liikenteenoh-

jauksen turvallisuus 
turvallisuusdirektiivin edellyttämät tehtävät: 
- osajärjestelmien käyttöönottolupien myön-

täminen  
- yhteentoimivuusvaatimusten noudattami-

sen valvonta  
- turvallisuustodistusten ja turvallisuuslupi-

en myöntäminen  
- rautatieturvallisuuden edistäminen ja kehit-

täminen  
- kalustorekisterin pitäminen ja liikkuvan 

kaluston katsastusjärjestelmään liittyvät 
tehtävät 

ratakapasiteetin jaka-
minen  

toimiminen sääntelyelimenä  liikenteenohjaus  
turvallisuustodistuksen myöntäminen radanpi-
täjälle ja rautatieoperaattor(e)ille ja toimiluvan 
myöntäminen rautatieoperaattor(e)ille 

operatiiviset valvonta-
tehtävät 

ilmoitetun laitoksen nimeäminen ja toimimi-
nen rautatiejärjestelmien asiantuntijaviran-
omaisena 

ratamaksun periminen 
ja rataveron kantaminen 

rautatieliikenteen matkalippujen tarkastami-
seen liittyvät tehtävät  

raideliikenneonnetto-
muuksien ja vaaratilan-
teiden tutkinta 

rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtä-
vissä toimivien henkilöiden kelpoisuusasioihin 
liittyvät tehtävät 

osallistuminen kansalli-
seen ja kansainväliseen 
normivalmisteluun 

osallistuminen kansalliseen ja kansainväliseen 
normivalmisteluun 

tasoristeyskoordinointi 

raideliiken-
neonnetto-
muuksien ja 
vaaratilan-
teiden tut-
kinta 
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Työryhmä ehdottaa lisäksi, että kaikki liikennemuodot kattavan yhteisen turvallisuusvi-
ranomaisen perustamisen tarvetta ja mahdollisuuksia selvittämään asetettaisiin erillinen 
työryhmä, jossa olisi kaikkien liikennemuotojen riittävä edustus.  
 
Toisen rautatiepaketin direktiivit on pantava täytäntöön todennäköisesti viimeistään kesä-
kuussa 2006. Pakettiin sisältyy säännös kansallisen tavaraliikenteen avaamisesta kilpailul-
le viimeistään vuoden 2007 alusta. 
 
Työryhmä ehdottaa, että uusi rautatieviranomainen perustetaan 1.9.2006. Sille siirrettäi-
siin tuosta päivästä alkaen edellä ehdotetut, nyt liikenne- ja viestintäministeriössä tai Ra-
tahallintokeskuksessa hoidettavat tehtävät sekä turvallisuusdirektiivistä johtuvat uudet 
tehtävät. Syksyn 2006 ajan virasto valmistautuisi ottamaan vastaan uudet, kilpailun avau-
tumisesta johtuvat tehtävät.  
 
Kaikkia resursseja ei tarvittaisi vielä vuonna 2006 eikä välttämättä vuoden 2007 alkupuo-
lellakaan, vaan kilpailun avautumisen edellyttämiä rekrytointeja voitaisiin lykätä myö-
hemmäksi.  
 
Viraston perustamisen käytännön menettelyksi työryhmä ehdottaa projektipäällikön palk-
kaamista liikenne- ja viestintäministeriöön vuoden 2005 loppupuolella tai viimeistään 
vuoden 2006 alusta. Projektipäällikkö hoitaisi viraston perustamisen käytännön järjestelyt, 
kuten toimitilojen varaamisen ja asteittaisen avainhenkilöstön rekrytoinnin siten, että vi-
rasto voisi aloittaa toimintansa ehdotetusta päivämäärästä. 
 
Työryhmä katsoo, että viraston perustamisen edellyttämät valmistelutyöt on aloitettava 
välittömästi. 

_____________ 


