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1 JOHDANTO 

 

Rautatiesektorin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viimeisen reilun kym-

menen vuoden aikana. Eurooppalaisessa rautatiesääntelyssä rataverkko ja liikennettä 

harjoittavat kuljetusyritykset erotettiin toisistaan 1990-luvun alussa ns. rautateiden 

kehittämisdirektiivillä. Suomessa direktiivin vaatimus toteutettiin vuonna 1995 lakkaut-

tamalla Valtionrautatiet-liikelaitos, minkä yhteydessä perustettiin liikennettä harjoittava 

VR-Yhtymä Oy ja radanpidosta vastaava virasto Ratahallintokeskus. 

Euroopan talousalueen sisäinen kansainvälinen liikenne avattiin Suomessa kilpailulle 

rautatielailla vuonna 2003. Rautatielailla pantiin kansallisesti täytäntöön EU:n ns. 

ensimmäinen rautatiepaketti. Ensimmäisen rautatiepaketin keskeisin tavoite oli Euroo-

pan talousalueen sisäisen kansainvälisen tavaraliikenteen avaaminen kilpailulle, mitä 

rautateiden kehittämisdirektiivi ei saanut aikaan. Keskeistä sääntelyssä oli luoda tasa-

puoliset ja syrjimättömät menettelyt koskien toimilupien myöntämistä, turvallisuusto-

distusten myöntämistä ja hyväksymistä, ratakapasiteetin jakamista sekä ratamaksujen 

määräytymistä. Lisäksi rautatiepaketissa säädettiin verkkoselostus-raportin julkaisemi-

sesta. 

Suomessa kansallinen tavaraliikenne avautuu kilpailulle uuden rautatielain nojalla 

vuoden 2007 alusta. Uudella rautatielailla saatetaan EU:n toinen rautatiepaketti kansalli-

sesti täytäntöön. Toisen rautatiepaketin sisältö liittyy suurelta osin turvallisuus- ja 

yhteentoimivuussääntelyyn, mutta rautatiepakettiin kuuluu myös rautateiden tavaralii-

kenteen kansallisen kilpailun avaamista koskeva direktiivi, ns. markkinoille pääsy 

-direktiivi. 

Liikenne- ja viestintäministeriö hyväksyi vuoden 2005 lopulla rautatiepolitiikan linjauk-

set lähivuosiksi. Samassa yhteydessä liikenne- ja viestintäministeriö päätti perustaa 

työryhmän selvittämään rautatieliikenteen liikenteenohjauksen järjestämistä, koska 

ministeriö katsoi, että nykyinen organisointi ei ole enää mahdollinen vuoden 2007 

jälkeen. Työryhmän tehtävänä on ollut tarkastella vaihtoehtoisia toteuttamistapoja 

liikenteenohjauksen järjestämiseksi siten, että liikenteenohjaus täyttää tasapuolisuus- ja 

läpinäkyvyysvaatimukset tilanteessa, jossa rataverkolla on useita rautatieliikenteen 

harjoittajia. Työryhmän tehtävänä oli ehdottaa ratkaisuvaihtoehto, joka parhaiten toteut-
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taa esitetyt vaatimukset. Tarkastelussa oli otettava huomioon liikenteenohjauksen 

uudelleenjärjestämisen organisatoriset, taloudelliset ja henkilöstöön liittyvät vaikutuk-

set. 
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2 LIIKENTEENOHJAUS JA SEN NYKYTILA 
SUOMESSA 

2.1 Liikenteenohjauksen tehtävä 

Liikenteenohjauksen tehtävänä on varmistaa junille turvallinen kulku, ohjata liikennettä 

aikataulun mukaan, suorittaa tarvittavat raidevaraukset ja tehdä muut liikenteenohjauk-

seen liittyvät tarvittavat toimenpiteet. Liikenteenohjaus ohjaa junaliikennettä kauko-

ohjatuilla radoilla valo-opastein, jotka kertovat junan kuljettajalle onko seuraava rata-

osuus vapaa vai varattu. 

Ratahallintokeskuksen perustehtäväksi on määritelty väyläpalvelujen tarjoaminen, mikä 

tarkoittaa sovitulla tavalla liikennöitävissä olevan radan tuottamista rautatieyritysten 

käyttöön. Tässä tehtävässä liikenteenohjauksella on keskeinen rooli. Rataverkon haltija 

tarjoaa liikenteenohjauspalvelua rautatieyrityksen maksamaa ratamaksun perusmaksua 

vastaan. 

2.2 Liikenteenohjauksen organisointi 

Liikenteenohjaus, sen toiminnot ja laitteet ovat osa radanpitoa, joten liikenteenohjaus ja 

sen kehittäminen ovat Ratahallintokeskuksen vastuulla oleva viranomaistehtävä. Rata-

hallintokeskus omistaa myös liikenteenohjauksen käyttämät laitteet ja välineet. Liiken-

teenohjaus on katsottava perustuslain 124 §:ssä tarkoitetuksi julkiseksi hallintotehtäväk-

si, kuitenkin luonteeltaan ei-merkittäväksi, jolloin se voidaan antaa hoidettavaksi muulle 

kuin viranomaiselle.  Liikenteenohjauksen kauko- ja radio-ohjatut radat sekä paikal-

lisohjatut liikennepaikat sekä liikenteenohjauskeskusten sijainnit esitetään kuvassa 1. 

Ratahallintokeskus on toistaiseksi ostanut VR Osakeyhtiöltä liikenteenohjauspalvelun, 

se on liikenteenohjaustyön. 

Ratahallintokeskuksessa liikenteenohjausasiat on organisoitu liikennejärjestelmäosaston 

liikenteenhallintayksikköön, jossa liikenteenohjausta koskevia asioita hoitaa kaksi 

virkamiestä. VR Osakeyhtiössä liikenteenohjaus on organisoitu junaliikennöinti-

liiketoimintayksikköön, jossa se on ohjauspalvelu-yksikössä. VR Osakeyhtiössä liiken-

teenohjauksen parissa työskentelee tällä hetkellä yli 500 henkilöä. 
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Kuva 1. Liikenteenohjaus vuoden 2006 lopussa, arvio. 

Liikenteenohjauspalvelun kustannus Ratahallintokeskukselle oli 30,3 miljoonaa euroa ja 

liikenteenohjaukseen sitoutunut työmäärä oli 527 henkilötyövuotta vuonna 2005. 

Liikenteenohjauksen työmäärä on laskenut viimeisen kymmenen vuoden aikana vajaas-

ta kahdeksastasadasta vähän yli viiteensataan henkilötyövuoteen. Liikenteenohjauksen 

kustannukset eivät ole laskeneet samassa suhteessa. Tähän on vaikuttanut mm. se, että 

työn automatisoinnin edetessä työn vaativuus on lisääntynyt, mikä on kasvattanut 

palkkatasoa. Liikenteenohjauksen työmäärän lasku johtuu siitä, että liikenteen ohjausta 

on automatisoitu ja keskitetty, mikä johtaa pienempään henkilöstötarpeeseen. Liiken-
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teenohjauksen vuosittaisia kustannuksia ja henkilötyövuosia esitetään kuvassa 2 ja 

taulukossa 1. 

Taulukko 1. Ratahallintokeskuksen ostaman liikenteenohjauspalvelun kustannukset 
vuoden 2005 kustannustasossa ja henkilötyömäärät. 

Vuosi Henkilötyömäärä Kustannukset [milj. €] 

2002 615 33,7 

2003 597 33,9 

2004 577 32,3 

2005 527 30,3 

2006 506 30,1 
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Kuva 2. Liikenteenohjauksen kustannukset ja henkilötyömäärät. 

2.3 Ratahallintokeskuksen liikenteenohjausstrategia ja tekninen 

kehitys 

Ratahallintokeskus on laatinut liikenteenohjausstrategian. Liikenteenohjausstrategiassa 

eritellään kauko-ohjauksen ja sähköradan kaukokäytön päätehtävät ja arvioidaan, että 

niiden tehtävät eivät merkittävästi tule muuttumaan, vaikka tehtäväkokonaisuuksien 

toiminnallista yhteistyötä on tarkoitus syventää. Strategiassa kuvataan myös, että 

tarkoituksena on vähentää ohjauskeskusten lukumäärä nykyisestä seitsemästä neljään 

(Helsinki, Tampere, Oulu ja Kouvola) sekä sähköradan valvomojen vähentäminen 
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nykyisestä viidestä neljään, joiden miehittämistä ja käyttötarvetta voidaan vielä tarpeen 

mukaan joustavasti jakaa ja vaihdella. Tulevaisuudessa liikenteen laadun varmistami-

seksi ohjauskeskustoimintoja tullaan keskittämään edelleen. Tällä hetkellä liikenteenoh-

jauspaikkakuntia on noin 30 kappaletta, kun niitä vuoden 2003 alussa oli vielä yli 90 

kappaletta. 

Ratahallintokeskuksen tavoitteena on viedä teknistä kehitystä eteenpäin ja rakentaa 

pitkällä aikavälillä liikenteenohjauksen käyttöön sellaiset järjestelmät, joissa on mahdol-

lisimman paljon automatiikkaa (esim. junanumeroautomatiikka). Tällöin liikenteenoh-

jaajien tehtävänä on enemmänkin valvoa liikenteen sujumista. Ratahallintokeskuksen 

suunnitelmissa olevien liikenteenohjausinvestointien jälkeen liikenteenohjauksen 

työllistämä henkilömäärä pienenee huomattavasti. Vastaavasti henkilökustannukset 

laskevat automatisoinnin ja keskittämisen edetessä. Kuvassa kolme esitetään Ratahallin-

tokeskuksen arvio vuoden 2020 kauko-ohjatuista radoista ja käytössä olevista ohjaus-

keskuksista. 
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Kuva 3. Kauko-ohjatut radat ja ohjauskeskukset vuonna 2020. 

2.4 Liikenteenohjausta koskeva lainsäädäntö 

2.4.1 EY-lainsäädäntö 

Euroopan yhteisöjen lainsäädäntö ei ota kantaa liikenteenohjauksen järjestämiseen. 

Liikenteenohjausta ainoastaan sivutaan EU:n ensimmäisen rautatiepaketin ns. kapasi-

teetti- ja ratamaksudirektiivin1 toisessa liitteessä, joka koskee rautatieyrityksille tarjotta-

via palveluita. Liitteessä liikenteenohjauksen todetaan kuuluvan osaksi vähimmäiskäyt-

tömahdollisuuksiin sisältyviä palveluita. Tämän mukaisesti se kuuluu ratamaksun 

perusmaksun perusteella tarjottaviin palveluihin. 

2.4.2 Suomen lainsäädäntö 

Uuden rautatielain (555/2006) 26 §:ssä säädetään liikenteenohjauksesta seuraavasti: 

Ratahallintokeskus vastaa rataverkon liikenteenohjauksesta. Ratahallin-

tokeskus järjestää liikenteenohjauksen tai hankkii liikenteenohjauspalve-

lut julkisilta tai yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Ratahallintokeskus voi 

myös sopia yksityisraiteen haltijan kanssa liikenteenohjauksen järjestä-

misestä yksityisraiteella tai jollakin sen osalla. 

Hallituksen esityksessä rautatielaiksi (HE 16/2006 vp) todetaan, että Ratahallintokeskus 

voi järjestää liikenteenohjauksen itse tai ostaa liikenteenohjauspalvelut julkisilta tai 

yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Hallituksen esityksessä todetaan myös, että Ratahallin-

tokeskus on toistaiseksi ostanut liikenteenohjauspalvelut VR Osakeyhtiöltä, koska 

virastolla ei ole itsellään tehtävään tarvittavia henkilöresursseja. Lainsäädäntö ei rajaa 

liikenteenohjauksen organisointitapaa. 

Rautatielaissa säädetään myös Ratahallintokeskuksen oikeudesta sopia yksityisraiteen 

haltijan kanssa liikenteenohjauksen järjestämisestä yksityisraiteella tai jollakin sen 

                                                 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/14/EY rautateiden infrastruktuurikapasiteetin 
käyttöoikeuden myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä sekä turvalli-
suustodistuksen antamisesta. 
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osalla. Tällä asialla ei kuitenkaan ole merkitystä liikenne- ja viestintäministeriön aset-

taman liikenteenohjauksen järjestämistä selvittävän työryhmän toimeksiannon kannalta. 

2.5 Liikenteenohjauksen uudelleenorganisoinnin perusteet 

Liikenne- ja viestintäministeriö on katsonut, että liikenteenohjauksen nykyinen organi-

sointi ei ole enää tarkoituksenmukainen 1.1.2007 jälkeen, kun rautateiden tavaraliikenne 

on avattu kilpailulle. Tämän vuoksi ministeriö on perustanut tämän työryhmän selvittä-

mään vaihtoehtoisia tapoja liikenteenohjauksen järjestämiseen. 

Liikenne- ja viestintäministeriö kuuli sidosryhmiä laatiessaan rautatiepolitiikan linjauk-

sia. Sidosryhmäkeskusteluissa liikenteenohjauksen organisointia liikennettä harjoittavan 

VR Osakeyhtiön alaisuuteen pidettiin selkeänä epäkohtana. Liikenteenohjauksen 

nykyorganisoinnin arveltiin muodostavan markkinoilletulon esteen, jolla on kilpailun 

syntymistä estävä vaikutus. On odotettavissa, että uusi rautatieyritys ei ole tyytyväinen 

liikenteenohjauspalveluun ja häiriötilanteiden ratkaisuihin, jos kilpailun avauduttua 

liikenteenohjaus on organisoitu nykyisen kaltaisesti. Lisäksi uusi toimija pitää liiken-

teenohjauksen organisointia kilpailuneutraliteettia vaarantava ongelmana. Näiden 

syiden vuoksi liikenteenohjaus on organisoitava mahdollisimman nopeasti siten, että se 

täyttää tasapuolisuuden ja läpinäkyvyyden vaatimukset. 

Liikenteenohjauksen nykyinen organisointi ei täytä läpinäkyvyyden ja tasapuolisuuden 

vaatimuksia. Kotimaisen rautateiden tavaraliikenteen avautuminen kilpailulle vuoden 

2007 alusta asettaa liikenteenohjauksen tilanteeseen, jossa se joutuu muun muassa 

ratkaisemaan rautatieyritysten välisiä liikenteen häiriötilanteita. Vaikka kilpailua ei heti 

syntyisikään, liikenteenohjauksen läpinäkyvyyttä ja tasapuolisuutta koskevat vaatimuk-

set on turvattava. 

Liikenteenohjausta ei voida järjestää liikennettä harjoittavan rautatieyrityksen alaisuu-

teen, jos se tarjoaa yritykselle joitakin synergiaetuja, mahdollistaa paremman tiedon-

saannin tai tarjoaa kilpailuetua. Toisaalta, jos liikenteenohjauksen organisoimisesta ei 

ole mitään hyötyä liikennettä harjoittavan rautatieyrityksen kannalta, niin mikään ei 

myöskään estä toiminnon organisoimista muulla tavalla. 
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Liikenteenohjauksen nykyorganisointi on myös kyseenalainen kustannusten läpinäky-

vyyden suhteen. Liikenteenohjaus liikennettä harjoittavan yhtiön alaisuudessa nostaa 

esiin väistämättä kysymyksiä kustannusten ja työmäärän läpinäkyvyydestä. Liiken-

teenohjauksen kustannusten ja työmäärän läpinäkyvyyttä voi olla vaikea esittää siten, 

että ulkopuoliset eivät esittäisi niiden suhteen mitään epäilyjä. 
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3 LIIKENTEENOHJAUKSEN JÄRJESTÄMINEN 
ERÄISSÄ EU-MAISSA 

 

EY-sääntely edellyttää liikennöinnin ja radanpidon eriyttämistä. Kehittämisdirektiivin 

mukaan erottelu voi olla vain hallinnollinen, erilaisiin yritysjärjestelyihin perustuva 

(holding-rakenne) tai organisaatioiden todellinen erottaminen. Suomessa eriyttäminen 

on selkeä toimintojen organisatorinen erottaminen, mutta Euroopassa on monia erilaisia 

ratkaisuja. Joissakin maissa radanpito ja liikenne ovat yhä samassa konsernissa, ja 

riippumattomuus toteutetaan holding-sopimuksilla. Komissio kuitenkin kritisoi tämän-

kaltaisia rakenteita. Euroopassa ei ole saatu aikaan yhtenäistä linjaa liikennöinnin ja 

radanpidon eriyttämisen toteuttamistavasta. 

Tässä luvussa tarkastellaan liikenteenohjauksen järjestämistä eräissä Euroopan maissa. 

Tarkasteluun valittuja maita ovat Norja, sekä EU-maista Ruotsi, Tanska, Alankomaat, 

Ranska, Portugali ja Saksa. Tarkastelussa on keskitytty Euroopan unionin vanhoihin 

jäsenmaihin, koska uusissa jäsenmaissa EY-sääntelyn täytäntöönpano on osin vielä 

kesken. 

3.1 Norja 

Norjassa liikenteenohjaus on rataverkon haltija Jernbaneverketin alaisuudessa, jonne se 

siirrettiin kokonaisuudessaan vuoden 1998 alussa. Radanpidon ja liikennöinnin erotta-

misen jälkeen siirtymävaiheessa liikenteenohjaus oli eriyttämisen yhteydessä perustetun 

rautatieyrityksen tehtävänä 13 kuukautta. Norjan hallitus teki päätöksen siitä, että 

liikenteenohjaus siirretään rautatieyrityksen alaisuudesta rataverkon haltijan tehtäväksi. 

Siirtopäätöksen taustalla oli se, että liikenteenohjaus ja ratakapasiteetin jakaminen eivät 

saaneet olla minkään rautatieyrityksen alaisuudessa. 

3.2 Ruotsi 

Ruotsissa liikenteenohjaus on ollut muutaman vuoden ajan rataverkon haltija Banverke-

tin alaisuudessa. Tätä ennen liikenteenohjaus oli pitkään rautatieyrityksistä ja rataverkon 

haltijasta erillisen ja riippumattoman Tågtrafikledningenin tehtävänä. 
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3.3 Tanska 

Tanskassa liikenteenohjaus on rataverkon haltija Banedanmarkin alaisuudessa, jonne se 

siirrettiin kokonaisuudessaan vuoden 1997 alussa. Liikenteenohjaus tekee liikennettä 

koskevat ratkaisut liikenteen häiriötilanteissa, mutta yhteistyötä tehdään ja keskusteluja 

käydään myös rautatieyritysten kanssa. 

3.4 Alankomaat 

Alankomaissa liikenteenohjaus on rataverkon haltija ProRailin alaisuudessa. Se siirret-

tiin ProRailin osaksi hallinnollisesti vuoden 2005 alusta ja toiminnallisesti vuoden 2006 

alusta. Tätä ennen liikenteenohjaus oli oma itsenäinen toimija kymmenen vuoden ajan. 

Liikenteenohjauksen siirtämistä rataverkon haltijan alaisuuteen perusteltiin sillä, että 

tavoitteena on saattaa eri viranomaistehtävät saman katon alle. 

3.5 Ranska 

Ranskan lainsäädännössä rataverkon haltija Réseau Ferré de France (RFF) velvoitetaan 

tekemään sopimus liikennöintiä ja radanpitotöitä harjoittavan Société Nationale des 

Chemins de fer Français (SNCF) infrastruktuuri-puolen kanssa mm. kunnossapidosta ja 

liikenteenohjauksesta. Liikenteenohjauksen työntekijät ovat töissä SNCF:n infrastruk-

tuuripuolella. Tosin keskustelu radanpidon ja liikennöinnin erottamisesta sekä radanpi-

don rajauksesta jatkuu. 

3.6 Portugali 

Portugalissa liikenteenohjaus on rataverkon haltija Rede Ferroviária Nacionalin alai-

suudessa. Liikenteen ja radanpidon eriytetty toiminta alkoi vuonna 1997, ja liiken-

teenohjaus oli yksi viimeisiä rataverkon haltijan alaisuuteen liitettyjä toimintoja. Liiken-

teenohjaus oli rautatieyrityksen hoidettavana noin vuoden liikenteen ja radanpidon 

eriyttämisen jälkeen. Liikenteenohjaus siirrettiin rataverkon haltijan tehtäväksi vuonna 

1998. 
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3.7 Saksa 

Saksassa liikenteenohjaus on Deutsche Bahn (DB) -konsernissa olevan rataverkon 

haltija DB Netzin alaisuudessa. Saksassa liikenteen ja radanpidon erottaminen on tehty 

vain hallinnollisesti, ja toiminnot ovat yhä samassa konsernissa. Vaikka DB:n konserni-

rakennetta kritisoidaan, työnjako konsernin sisällä on selvä. Rataverkon haltija vastaa 

liikenteenohjauksesta, ja liikenteenohjaajat ovat rataverkon haltijan palveluksessa. 

Rataverkon haltija tekee liikennettä koskevat päätökset, mutta rautatieyrityksillä on 

mahdollisuus seurata liikenteen ohjausta liikenteenohjauskeskuksessa ja vaikuttaa esim. 

omiin kalustokiertoihin. 

3.8 Yhteenveto 

Tehdyn eurooppalaisen tarkastelun perusteella nähdään, että liikenteenohjaus on pää-

sääntöisesti rataverkon haltijan alaisuudessa. Liikenteenohjaus nähdään osaksi radanpi-

toa ja näin ollen rataverkon haltijalle kuuluvaksi tehtäväksi. Lisäksi useissa maissa 

liikenteenohjauksen sijoittamista rataverkon haltijan alaisuuteen on perusteltu sillä, että 

tämänkaltainen liikenteeseen keskeisesti vaikuttava toiminto ei voi olla minkään rauta-

tieyrityksen tehtävä, kun toiminnon tasapuolisuus ja läpinäkyvyys halutaan taata. 

Tämän tarkastelun maihin verrattuna Suomi on liikenteenohjauksen organisoinnissa 

poikkeus, sillä Suomi on ainoa maa, jossa liikenteenohjaus on rautatieliikennettä har-

joittavan yhtiön alaisuudessa. 
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4 VAIHTOEHDOT LIIKENTEENOHJAUKSEN 
JÄRJESTÄMISEEN SUOMESSA 

4.1 Työryhmässä esiin tulleet vaihtoehdot 

Työryhmä pohti, millaisia ratkaisuja liikenteenohjauksen organisointiin voisi olla. 

Työryhmässä oli esillä kuusi liikenteenohjauksen järjestämisvaihtoehtoa: 

• vaihtoehto 1: Ratahallintokeskuksen liikenteenhallintakeskus ja nykyorganisoin-
ti 

• vaihtoehto 2: uudelleenorganisointi VR-konsernin sisällä 

• vaihtoehto 3: Ratahallintokeskuksen liikenteenhallintakeskus ja uudelleenorga-
nisointi VR-konsernin sisällä 

• vaihtoehto 4: liikenteenohjaus Ratahallintokeskuksessa 

• vaihtoehto 5: liikenteenohjaus valtionyhtiössä 

• vaihtoehto 6: kilpailutettu liikenteenohjaus. 

 

Vaihtoehto 1: Ratahallintokeskuksen liikenteenhallintakeskus ja nykyorganisointi 

Ratahallintokeskuksen liikenteenhallintakeskus ja nykytilan säilyttäminen tarkoittaa 

sitä, että muutamia keskeisiä liikenteenohjauksen toimintoja siirretään Ratahallintokes-

kuksen vastuulle ja organisointi säilytetään muutoin ennallaan. Ratahallintokeskuksen 

liikenteenhallintakeskukseen siirrettävä liikenteenohjauksen keskeinen toiminto on 

valtakunnallinen junanohjaus, ns. pääkonttorin junaohjaus. Ratahallintokeskuksen 

liikenteenohjaustoimintaan voidaan liittää myös ohjausaluekeskusten päälliköt ja 

alueohjaajat. 

Liikenteenhallintakeskus on vuoden kaikkina päivinä vuorokauden ympäri auki oleva 

toiminto, joka valvoo valtakunnallisella tasolla liikenteenohjausta, koordinoi alueellista 

liikenteenohjaustyötä ja ratkaisee tarvittaessa liikenteen häiriötilanteita. Liikenteenhal-

lintakeskus työllistää vähän alle 10 henkilöä, jolloin Ratahallintokeskuksessa olisi 

liikenteenohjausasioissa yhteensä noin 10 henkilöä. Liikenteenhallintakeskuksen perus-

taminen tarkoittaa sitä, että valtakunnallisen junaohjauksen tehtävät toteutettaisiin 

Ratahallintokeskuksen alaisuudessa. Vastaavasti samaa toimintaa ei ostettaisi enää VR 

Osakeyhtiöltä, jolloin liikenteenhallintakeskuksella ei olisi suoranaista kustannusvaiku-

tusta. 
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VR-Yhtymä

VR 
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Liikennöitsijä A Liikennöitsijä B
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Liikenteenhallintakeskus (10)

 
Kuva 4. Liikenteenhallintakeskuksen perustaminen Ratahallintokeskukseen mahdollis-
taa sen, että viranomainen voi sanoa viimeisen sanan mm. liikenteen häiriötilanteita 
ratkottaessa. 

Vaihtoehto 2: Uudelleenorganisointi VR-konsernin sisällä 

Uudelleenorganisointi VR-konsernin sisällä tarkoittaa sitä, että liikenteenohjaus siirre-

tään pois liikennöintiä harjoittavasta VR Osakeyhtiöstä. Liikenteenohjaus siirretään VR-

Yhtymän alaisuuteen perustettavaan liikenteenohjausosakeyhtiöön. Uuden osakeyhtiön 

liikenteenohjausta koskevien asioiden käsittelyn riippumattomuus on turvattava liiken-

nettä harjoittavan rautatieyrityksen intresseistä, vaikka liikenteenohjausosakeyhtiö on 

osa VR-konsernia. 

Liikenteenohjausosakeyhtiön asema tehdään mahdollisimman itsenäiseksi. Tämä 

toteutetaan yhtiöjärjestyksellä ja yhtiön omistajaohjauksen järjestämisellä1. Liiken-

teenohjausosakeyhtiön omistajaohjaus on sellaista, että se turvaa liikenteenohjausta 

koskevien asioiden käsittelyn riippumattomuuden. Liikenteenohjausosakeyhtiön omista-

jaohjaus kuuluu emoyhtiö VR-Yhtymän hallitukselle2, ja käytännön asioissa toimitaan 

                                                 

1 Tällä tarkoitetaan sitä, että liikenteenohjausosakeyhtiön ohjauksessa noudatetaan mahdollisuuksien 
mukaan yleisesti käytössä olevaa HEX Oyj:n, Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajain 
Keskusliiton joulukuussa 2003 julkaisemaa suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä 
(englanniksi corporate governance). 
2 Osakeyhtiölain (624/2006) mukaan hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaises-
ta järjestämisestä.  
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tavanomaisen konsernityöskentelyn mukaisesti1. Liikenteenohjausosakeyhtiön yhtiöko-

kous asettaa yhtiön hallituksen osakeyhtiölain (624/2006) 6. luvun 9. §:n mukaisesti. 

Liikenteenohjausosakeyhtiön yhtiökokouksessa VR-Yhtymän hallituksen puheenjohtaja 

tai VR-Yhtymän pääjohtaja käyttää valtio-omistajan ääntä liikenne- ja viestintäministe-

rin valtuutuksella ja ratkaisee asian ministeriön kannan mukaisesti. Liikenteenoh-

jausosakeyhtiön hallitus, joka koostuu VR-konsernin ulkopuolisista tahoista, turvaa 

liikenteenohjaustoiminnon tasapuolisuuden ja läpinäkyvyyden. Uuden liikenteenoh-

jausosakeyhtiön yhtiöjärjestys kirjoitetaan sellaiseksi, että se turvaa liikennöitsijöiden 

tasapuolisen kohtelun. 

VR-Yhtymä

VR Osakeyhtiö

Henkilöliikenne

Tavaraliikenne

Liikennöitsijä A Liikennöitsijä B

Liikenteen-
ohjaus Oy 
(500)

Ratahallintokeskus

 
Kuva 5. Liikenteenohjauksen organisointi erilleen liikennepalvelujen tuotannosta lisää 
läpinäkyvyyttä. 

                                                 

1 Osakeyhtiölain mukaan toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden 
ja määräysten mukaisesti. 
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Vaihtoehto 3: Ratahallintokeskuksen liikenteenhallintakeskus ja uudelleenorgani-

sointi VR-konsernin sisällä 

Ratahallintokeskuksen liikenteenhallintakeskus ja uudelleenorganisointi VR-konsernin 

sisällä tarkoittaa sitä, että muutamia keskeisiä liikenteenohjauksen toimintoja siirrettäi-

siin Ratahallintokeskuksen vastuulle ja liikenteenohjauksen muu organisointi järjestet-

täisiin uudelleen VR-konsernin sisällä. Ratahallintokeskuksen liikenteenhallintakeskuk-

seen siirrettävä liikenteenohjauksen keskeinen toiminto on valtakunnallinen junaohjaus. 

Ratahallintokeskuksen liikenteenohjaustoimintaan voidaan liittää myös ohjausaluekes-

kusten päälliköt ja alueohjaajat. VR-konsernin sisällä tehtävän uudelleenorganisoinnin 

yhteydessä huomiota kiinnitetään uuden osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen, liikenteenohja-

usta koskevien asioiden käsittelyn riippumattomuuden varmistamiseen ja hallituksen 

kokoonpanoon. 

VR-Yhtymä

VR Osakeyhtiö

Henkilöliikenne

Tavaraliikenne

Liikennöitsijä A Liikennöitsijä B

Liikenteen-
ohjaus Oy 
(500)

Ratahallintokeskus

Liikenteenhallintakeskus 
(10)

 
Kuva 6. Liikenteenohjauksen irrottaminen liikennepalveluja tuottavasta VR Osakeyhti-
östä ja liikenteenhallintakeskuksen perustaminen Ratahallintokeskukseen lisäävät 
läpinäkyvyyttä. Lisäksi viranomaisella on viimeinen sana ristiriitatilanteissa. 
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Vaihtoehto 4: Liikenteenohjaus Ratahallintokeskuksessa 

Liikenteenohjaus Ratahallintokeskuksen alaisuudessa tarkoittaa sitä, että koko liiken-

teenohjaustoiminto siirretään Ratahallintokeskuksen osaksi, mikä tarkoittaa sitä, että 

liikenteenohjaustyöntekijät siirtyvät Ratahallintokeskuksen työntekijöiksi. 

VR-Yhtymä

VR Osakeyhtiö

Henkilöliikenne

Tavaraliikenne

Liikennöitsijä A Liikennöitsijä B

Ratahallintokeskus

Liikenteenohjaus (500)

 
Kuva 7. Liikenteenohjaus on siirretty kokonaisuudessaan Ratahallintokeskukseen. 

Vaihtoehto 5: Liikenteenohjaus valtionyhtiössä 

Liikenteenohjaus valtionyhtiössä tarkoittaa sitä, että koko liikenteenohjaustoiminto 

siirretään varta vasten perustettavaan valtionyhtiöön tai osaksi jotain muuta olemassa 

olevaa valtionyhtiötä. Valtionyhtiön yhtiömuodosta riippuen liikenteenhallintakeskus on 

mahdollisesti perustettava Ratahallintokeskuksen alaisuuteen. Liikenteenhallintakes-

kuksen perustaminen on tarpeellista, jos valtionyhtiö on osakeyhtiö, jonne Ratahallinto-

keskuksen virkatehtäviä (mm. kiireellisen ratakapasiteetin myöntäminen) ei voida 

siirtää. 
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Kuva 8. Liikenteenohjaus on organisoitu rautatiealan toimijoista riippumattomaksi 
yritykseksi. 

Vaihtoehto 6: Kilpailutettu liikenteenohjaus 

Liikenteenohjauksen organisoinnissa kilpailutettu malli tarkoittaa sitä, että Ratahallin-

tokeskus kilpailuttaa liikenteenohjauksen järjestämisen esimerkiksi liikenteenohjausalu-

eittain. Voittanut yhtiö tuottaisi liikenteenohjauspalvelut sopimuskauden ajan. Työnteki-

jät siirtyisivät vanhoina työntekijöinä kilpailun voittaneen yrityksen palvelukseen. 

Kilpailutettu malli edellyttää sitä, että liikenteenhallintakeskus on perustettava Ratahal-

lintokeskuksen alaisuuteen. Liikenteenhallintakeskuksen siirtäminen Ratahallintokes-

kuksen alaisuuteen on tarpeellista, koska palveluja tuottavat yhtiöt eivät voi tehdä 

Ratahallintokeskuksen virkatehtäviä (mm. kiireellisen ratakapasiteetin myöntäminen). 



 23

4.2 Vaihtoehtojen vertailua 

Rautatieliikennemarkkinan avautuessa uusille tavaraliikennettä harjoittaville rautatieyri-

tyksille, on liikenteenohjauksen oltava läpinäkyvästi1 organisoitu, toimijoiden tasapuo-

linen2 kohtelu on oltava varmistettu ja viranomaisella on oltava viimeinen sana ristiriita-

tilanteita ratkottaessa eli liikenteenohjauksen viranomaistehtävän3 on toteuduttava. 

Näiden vaatimusten lisäksi liikenteenohjauksen järjestämisen vaihtoehtojen tarkastelus-

sa on otettava huomioon organisatoriset, taloudelliset ja henkilöstöön liittyvät vaikutuk-

set. 

Kilpailutettu liikenteenohjaus olisi liian suuri askel nykytilasta otettuna, joten sen 

tarkastelu yhtenä organisointivaihtoehtona voidaan jättää tekemättä. Jäljelle jäävät 

liikenteenohjauksen erilaiset järjestämisvaihtoehdot täyttävät eri tavoin liikenteenohja-

uksen järjestämisen tavoitteita. Taulukossa yksi on esitetty kootusti, miten työryhmässä 

käsitellyt liikenteenohjauksen järjestämisvaihtoehdot toteuttavat annettuja vaatimuksia, 

jotka koskevat tasapuolisuutta, läpinäkyvyyttä ja viranomaistehtävän toteutumista. 

Taulukossa esitetään myös arvio henkilöstöön kohdistuvista vaikutuksista. 

                                                 

1 Liikenteenohjauspalvelun läpinäkyvyysvaatimus kohdistuu liikenteenohjaustoiminnon organisointiin, 
hallintoon ja ohjaukseen sekä toimintaa koskevien ohjeiden antamiseen. Läpinäkyvyyttä tulee arvioida 
erityisesti rautatieliikenteen harjoittajien perspektiivistä. 
2 Liikenteenohjauksen tasapuolisuudella tarkoitetaan liikenteenohjauksen tarjoaman ohjauspalvelun ja 
muun liikenteenohjauksen kanssa tehtävän yhteistyön samanlaisuutta olipa kyseessä mikä liikenteenhar-
joittaja tahansa. Tasapuolisuutta voidaan arvioida myös toisella tavalla: tarkastellaan onko epätasapuoli-
nen kohtelu mahdollista. 
3 Viranomaistehtävän toteutumisella tarkoitetaan sitä, että viranomainen ratkaisee liikenteen ohjausta 
koskevat asiat (esim. liikenteen häiriötilanteen ratkaisemiseen liittyvät päätökset). Viranomaistehtävän 
toteutumisvaatimuksen taustalla on se, että liikenteenohjaus on osa radanpitoa ja Ratahallintokeskuksen 
vastuulla oleva tehtävä. 
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Taulukko 2. Liikenteenohjaukselle asetetut vaatimukset ja organisoinnin vaihtoehdot. 
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Läpinäkyvyys Ei toteudu Toteutuu Toteutuu Toteutuu 

Tasapuolisuus Toteutuu Toteutuu Toteutuu Toteutuu 

Viranomaistehtävän 
toteutuminen Toteutuu Ei toteudu Toteutuu Toteutuu 

Henkilöstövaiku-
tukset 

Joidenkin 
työnantaja 
vaihtuu 

Ei muutok-
sia 

Joidenkin 
työnantaja 
vaihtuu 

Työnantaja vaihtuu 
kaikilla 

 

Läpinäkyvyysvaatimus ei toteudu vaihtoehdossa 1 (Ratahallintokeskuksen liikenteen-

hallintakeskus ja nykyinen organisointi), koska liikenteenohjaus on liikennettä harjoit-

tavan VR Osakeyhtiön alaisuudessa. Vaihtoehdoissa 2 ja 3 läpinäkyvyys toteutuu, sillä 

liikenteenohjaus on järjestetty omaan erilliseen yhtiöön. Ulkopuoliset voivat kuitenkin 

esittää epäilyjä konserniohjauksesta. Läpinäkyvyysvaatimus toteutuu täysin liiken-

teenohjauksen ollessa kokonaan Ratahallintokeskuksen alaisuudessa tai valtionyhtiössä 

(vaihtoehdot 4 ja 5). 

Tasapuolisuusvaatimus toteutuu täysin vaihtoehdoissa 1, 3, 4 ja 5, koska näissä vaihto-

ehdoissa liikenteenohjauksessa on työntekijöitä, jotka eivät ole sidoksissa rautatielii-

kennettä harjoittavaan konserniin ja pystyvät varmistamaan toiminnan tasapuolisuutta. 

Tasapuolisuusvaatimuksen voidaan kuitenkin katsoa toteutuvan myös vaihtoehdossa 2. 

Viranomaistehtävä toteutuu vaihtoehdoissa 1, 3, 4 ja 5, koska näissä vaihtoehdoissa 

Ratahallintokeskuksella on liikenteenohjauksessa työntekijöitä, jotka voivat tehdä 

liikennettä koskevia ratkaisuja ja muita viranomaistehtäviä. Vaatimus viranomaistehtä-

vän toteutumisesta ei täyty vaihtoehdossa 2. 
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4.3 Liikenteenohjauksen järjestämiseen vaikuttavia tekijöitä 

Liikenteenohjauksen järjestämisen vaihtoehdot voidaan nähdä rinnakkaisina, toisiaan 

korvaavina vaihtoehtoina tai osa niistä voidaan asettaa ajallisesti peräkkäin. Uudelleen-

organisointi voi olla kertaratkaisu tai askeleittain etenevä. Liikenteenohjauksen järjes-

tämisen tavoitteena on läpinäkyvyyden, tasapuolisuuden ja viranomaistehtävän toteu-

tuminen. Vaihtoehtojen vertailussa myös organisatoriset, taloudelliset ja henkilöstöön 

liittyvät vaikutukset on otettava huomioon. Näiden lisäksi järjestämiseen vaikuttavia 

tekijöitä ovat liikenteenohjauksen tekninen kehittyminen ja rautatieliikenteen kilpailun 

määrä. 

Liikenteenohjauksen kustannukset ovat kaikissa vaihtoehdoissa suuruusluokaltaan 

samansuuruiset. Kustannukset pysyvät suuruusluokaltaan samana, jos liikenteenohjaus 

on organisoitu VR-konserniin. Liikenteenohjaustoiminnon siirtäminen Ratahallintokes-

kuksen alaisuuteen tai valtionyhtiöön voi lisätä liikenteenohjauksen kustannuksia, sillä 

työehdoissa ja henkilöstöeduissa on eroja. Ratahallintokeskuksessa työehtosopimuksen 

sijaan käytössä olisi virkaehtosopimus. Tosin joka tapauksessa kustannuslisäys on pieni 

koko toiminnan kustannuksiin nähden. Tämän perusteella liikenteenohjauksen uudel-

leenorganisoinnilla on kustannusvaikutuksia lähinnä silloin, jos liikenteenohjaus siirret-

täisiin Ratahallintokeskuksen alaisuuteen tai valtionyhtiöön. 

Liikenteenohjauksen tekninen kehitys etenee ja sen myötä henkilöstötarve vähenee. 

Henkilöstön sopeuttaminen on helpointa vaihtoehdossa 2 (liikenteenohjaus on organi-

soitu VR-konserniin). Henkilöstön sopeuttamistarve puoltaa liikenteenohjauksen orga-

nisoimista VR-konserniin, vaikka organisoinnin säilyttäminen VR Osakeyhtiön sisällä 

on ongelmallinen. 

Rautatieliikenteen kilpailun ja uusien rautatieyritysten määrä vaikuttaa läpinäkyvyys- ja 

tasapuolisuusvaatimuksiin siten, että vaatimukset kasvavat kilpailun lisääntymisen 

myötä. Tällä hetkellä näyttää siltä, että rautatieliikenteen kilpailua ei synny välittömästi 

markkinoiden avauduttua. Tämän vuoksi usean rautatieyrityksen tilanteen vaatiman 

viranomaistehtävän toteutumiseen ei ole välitöntä tarvetta. 

Kun liikenteenohjauksen järjestämiselle asetetut vaatimukset ja muut kriteerit otetaan 

huomioon, voidaan todeta, että liikenteenohjaus kannattaa organisoida uudelleen VR-
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konsernin sisällä. Tällä ratkaisulla saavutetaan läpinäkyvyyteen ja tasapuolisuuteen 

liittyvät vaatimukset riittävän hyvin ja varmistetaan se, että teknisestä kehityksestä 

aiheutuva henkilöstön sopeuttamistarve voidaan hoitaa mahdollisimman hyvin. 

Usean rautatieyrityksen tilanteen vaatiman viranomaistehtävän toteutumiselle ei ole 

vielä näkyvissä välitöntä tarvetta, koska näyttää siltä, että uusia rautatieyrityksiä ei 

ilmaannu heti kilpailun avauduttua. Vaatimus viranomaistehtävän toteutumiseen syntyy, 

kun uudet rautatieyritykset aloittavat liikenteen harjoittamisen. Tällöin tilannetta voi-

daan seurata ja arvioida tarvetta perustaa Ratahallintokeskuksen liikenteenhallintakes-

kus. Koko liikenteenohjauksen organisointi kokonaan VR-konsernin ulkopuolelle on 

ajankohtaista aikaisintaan vasta sitten, kun rataverkolla liikennettä harjoittaa useita 

rautatieyrityksiä, jolloin vaatimukset liikenteenohjauksen tasapuolisuuteen ja läpinäky-

vyyteen ovat kasvaneet selvästi suuremmiksi. 

Työryhmä katsoi, että liikenteenohjauksen uudelleenjärjestämisen etenemisessä kannat-

taa edetä maltillisesti. Kun edetään maltillisesti ja kaikki liikenteenohjauksen järjestä-

miseen liittyvät reunaehdot otetaan huomioon, liikenteenohjauksen järjestämisen 

tavoitteet täyttyvät riittävästi kahdessa vaihtoehdossa: uudelleenorganisoinnissa VR-

konsernin sisällä ja Ratahallintokeskuksen liikenteenhallintakeskuksessa. Työryhmä 

katsoi, että uudelleenorganisointi VR-konsernin sisällä on näistä vaihtoehdoista ensisi-

jainen. Jos kuitenkin osoittautuu, että uudelleenorganisointi VR-konsernin sisällä ei ole 

toteuttamiskelpoinen esimerkiksi juridisista syistä, ja halutaan kuitenkin edetä maltilli-

sesti, niin Ratahallintokeskus voi tällöin halutessaan perustaa liikenteenhallintakeskuk-

sen. Liikenteenohjauksen järjestämisen maltillisella etenemisellä varmistetaan se, että 

liikenteenohjaukselle asetetut vaatimukset toteutuvat riittävän hyvin ja samalla kuiten-

kin organisoinnin taloudelliset ja henkilöstöön liittyvät vaikutukset jäävät vähäisiksi. 
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5 TYÖRYHMÄN EHDOTUS 

5.1 Ehdotettava etenemispolku 

Työryhmä katsoo, että liikenteenohjauksen järjestäminen uudelleen on välttämätöntä 

rautateiden tavaraliikenteen avautuessa kilpailulle. Työryhmä ehdottaa, että liiken-

teenohjauksen järjestämisessä edetään maltillisesti, mutta ratkaistaan kuitenkin liiken-

teenohjauksen organisointiin liittyvät keskeiset läpinäkyvyyteen ja tasapuolisuuteen 

liittyvät vaatimukset. Myöhemmin voidaan arvioida ratkaisun riittävyyttä, ja tarpeen 

vaatiessa jatkaa läpinäkyvyyden, tasapuolisuuden ja viranomaistehtävän toteutumisen 

lisäämistä. 

Työryhmä ehdottaa, että liikenteenohjaus uudelleenorganisoitaisiin VR-konsernin 

sisällä siten, että liikenteenohjaustoiminnosta muodostetaan uusi osakeyhtiö VR-

Yhtymän alaisuuteen. Uuden liikenteenohjausosakeyhtiön yhtiöjärjestyksellä turvataan 

rautatieyritysten tasapuolinen kohtelu ja liikenteenohjausta koskevien asioiden käsitte-

lyn riippumattomuus. Lisäksi yhtiön hallitus muodostetaan sellaiseksi, että se tukee 

läpinäkyvyyttä. Tällä varmistettaisiin se, että liikenteenohjauksen organisointi on 

riittävän tasapuolinen ja läpinäkyvä, kun rautateiden tavaraliikenne avautuu kilpailulle. 

Uudelleenorganisointi tehtäisiin mahdollisimman nopeasti. 

Työryhmä ehdottaa, että liikenne- ja viestintäministeriö aloittaa ehdotuksen mukaisen 

valmistelun mahdollisimman nopeasti. Työryhmän ehdotuksen mukaisen liikenteenoh-

jauksen organisoinnin tulisi olla käytössä viimeistään aikataulukauden 2008 alkaessa 

9.12.2007. Liikenne- ja viestintäministeriön ja Ratahallintokeskuksen on ennakoitava 

liikenteenohjauksen järjestämisen vaikutuksia toiminta- ja taloussuunnitelmissaan. 

Ratahallintokeskuksessa varaudutaan ehdotettujen toimenpiteiden toteuttamiseen 

hallituksen vuoden 2007 talousarvioesityksen, vuoteen 2011 ulottuvan valtiontalouden 

kehyspäätöksen ja kehyspäätökseen sisältyvän tuottavuusohjelman määrärahojen ja 

henkilöstömäärien puitteissa. 

5.2 Ehdotuksen vaikutukset 

Työryhmän ehdotuksen mukainen liikenteenohjauksen järjestäminen mahdollistaa sen, 

että liikenteenohjaustoiminnolle tasapuolisuus, läpinäkyvyys ja viranomaistehtävän 
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toteutumiseen asetetut vaatimuksen toteutuvat riittävästi. Lisäksi esitetty liikenteenoh-

jauksen järjestämisen aikataulu tarkoittaa sitä, että rautateiden tavaraliikenteen kilpailun 

avautuessa tasapuolisen kilpailun ja markkinoilletulon edellytykset täyttyvät riittävän 

hyvin. 

Työryhmän ehdotuksella ei ole säädösvaikutuksia. Ehdotus ei edellytä rautatielainsää-

dännön muuttamista, sillä rautatielain mukaan Ratahallintokeskus vastaa liikenteenoh-

jauksesta ja voi järjestää liikenteenohjauksen itse tai ostaa sen palveluna. Jatkossa 

Ratahallintokeskus ostaisi liikenteenohjauspalvelut VR-Yhtymän alaisuuteen perustetul-

ta liikenteenohjausosakeyhtiöltä. 

Lisäksi ehdotuksen mukainen maltillinen etenemistapa mahdollistaa sen, että henkilös-

tövaikutukset jäävät mahdollisimman pieniksi. Ehdotuksella ei ole käytännössä henki-

löstön kannalta välittömiä vaikutuksia, sillä liikenteenohjaajat pysyvät saman konsernin 

työntekijöinä. 

Työryhmän ehdotuksella ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Mahdollisten 

lisäkustannusten osuus koko liikenteenohjaustoiminnosta on hyvin pieni. Mahdolliset 

lisäkustannukset koostuvat uuden yhtiörakenteen muodostamisesta ja sen hallintokus-

tannuksista. Kuitenkin liikenteenohjauksen teknisen kehityksen seurauksena pienentyvä 

henkilöstötarve vähentää liikenteenohjauspalvelun kustannuksia. 



     
Osoite Puhelin Faksi VR Osakeyhtiö, HelsinkiVR Osakeyhtiö 

Junaliikennöinti PL 488 (Vilhonkatu 13) 0307 10 0307 21 651 Y 1007149-4 
www.vr.fi 00101 Helsinki   Vilhonkatu 13, 00100 Hki 
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Neuvotteleva virkamies Tuomo Suvanto  
Liikenne- ja viestintäministeriö 
Helsinki 
 
 
 
 
 
 
Rautatieliikenteen liikenteenohjauksen järjestämistä selvittävän työryhmän raportti 
 
ERIÄVÄ MIELIPIDE TYÖRYHMÄN EHDOTUKSEEN 
LIIKENTEENOHJAUKSEN UUDELLEEN ORGANISOIMISEKSI 

Rautatieliikenteen liikenteenohjauksen järjestämistä selvittävä työ-
ryhmä on raportissaan päätynyt ehdottamaan, että liikenteenohjaus 
uudelleen organisoitaisiin VR-konsernin sisällä siten, että liiken-
teenohjaus-toiminnosta muodostettaisiin uusi osakeyhtiö VR-
Yhtymän alaisuuteen ja uudelleen organisointi tehtäisiin mahdolli-
simman nopeasti. 
 
VR Osakeyhtiön edustajina esitämme eriävän mielipiteemme työ-
ryhmäraporttiin ja omana esityksenämme esitämme, että liiken-
teenohjauksen osalta jatketaan nykyisellä organisoinnilla siihen asti, 
kun rataverkolla toimii vähäistä suurempi määrä liikenneoperaatto-
reita. 
 
Perusteluina kannanotollemme toteamme, että nykyinen lainsäädän-
tö ei edellytä muutosta nykyiseen toimintamalliin eikä uusia liikenne-
operaattoreita ole ainakaan toistaiseksi tulossa rataverkolle. 
Liikenteenohjauksen automatisointi on meneillään aiheuttaen henki-
löstörakenteen muutoksen siten, että lähitulevaisuudessa sen tarvit-
sema henkilöstömäärä on huomattavasti pienempi. 
Muutosvaiheessa hankkeiden aikataulujen epävarmuustekijöistä joh-
tuen liikenteenohjaushenkilöstöä on jouduttu lainaamaan VR Osake-
yhtiön sisältä eri liiketoimintayksiköistä. 
Myös vapautuneen ja tulevaisuudessa vapautuvan henkilöstön so-
peuttaminen on ollut yhden yhtiön sisällä toimittaessa toistaiseksi 
helppoa, eikä pakkoratkaisuihin ole tarvinnut ryhtyä.   
 
Nopean uudelleen organisoinnin sijaan tulisikin perusteellisesti sel-
vittää eri toteutusvaihtoehdot ja tehdä valinta, joka otettaisiin käyt-
töön siinä vaiheessa, kun rataverkolla toimii vähäistä suurempi mää-
rä liikenneoperaattoreita. 
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Esittämämme ratkaisuvaihtoehto mahdollistaa myös tässä tapauk-
sessa hyvän henkilöstöpolitiikan noudattamisen VR-konsernissa ja 
tarvittavien yhteistoimintalain edellyttämien neuvottelujen läpiviennin, 
jolloin tulisi huomioitua myös työryhmän asettajan vaatimukset or-
ganisatorisista ja henkilöstövaikutuksista.   
 
 
Mauno Haapala  Raija Karkkonen 
liikennepäällikkö  ohjauspalvelupäällikkö 
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