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KOULUUN JA SAIRAALAAN MYKOULUUN JA SAIRAALAAN MYÖÖS HUOMENNAS HUOMENNA

1.1. Julkisen liikenteen rahoituksen kokonaistarkasteluJulkisen liikenteen rahoituksen kokonaistarkastelu

2.2. Kelan ja kuntien kuljetusten jKelan ja kuntien kuljetusten jäärjestrjestääminen osana kokonaisuuttaminen osana kokonaisuutta

3.3. TaksiTaksi-- ja bussiyrittja bussiyrittääjien kilpailutekijjien kilpailutekijööiden tasapuolisuusiden tasapuolisuus
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JULKISEN LIIKENTEEN RAHOITUKSEN KOKONAISTARKASTELUJULKISEN LIIKENTEEN RAHOITUKSEN KOKONAISTARKASTELU

•• Julkisen liikenteen rahoitusta pitJulkisen liikenteen rahoitusta pitääisi aina tarkastella kokonaisuutenaisi aina tarkastella kokonaisuutena

kirjaus hallitusohjelmaan !!!kirjaus hallitusohjelmaan !!!
•• eri hallintokunnat (mm. opetuseri hallintokunnat (mm. opetus-- ja sosiaalitoimi, Kela)ja sosiaalitoimi, Kela)
•• eri liikennemuodoteri liikennemuodot
•• erilliskuljetukset ja joukkoliikenneerilliskuljetukset ja joukkoliikenne

asiakkaiden lipputulot suurin rahoituserasiakkaiden lipputulot suurin rahoituserää
henkilhenkilöökuljetusten muu kustannusvastuu esim. Itkuljetusten muu kustannusvastuu esim. Itää--Suomessa v 2008:Suomessa v 2008: kunnat 40 Mkunnat 40 M€€,,
Kela 33 MKela 33 M€€, valtio 9 M, valtio 9 M€€ (avoimen joukkoliikenteen osuus 15 M(avoimen joukkoliikenteen osuus 15 M€€))

•• Kuntien ja Kelan kuljetusmarkkinat valtakunnallisesti satoja milKuntien ja Kelan kuljetusmarkkinat valtakunnallisesti satoja miljoonia eurojajoonia euroja
vuodessa!vuodessa!

taksien matkakustannusten korvaukset n 300 Mtaksien matkakustannusten korvaukset n 300 M€€ / v (vrt. bussien ostoliikenne ja/ v (vrt. bussien ostoliikenne ja
lippurahoitus n 50 Mlippurahoitus n 50 M€€ / v)/ v)
ssääääststööpotentiaaliapotentiaalia

•• Kouvolan seudun perusteellisesta selvityksestKouvolan seudun perusteellisesta selvityksestää mallia muuallekinmallia muuallekin

–– avoin joukkoliikenne: 0,85 Mavoin joukkoliikenne: 0,85 M€€/v; 1,1 milj. matkaa (n 0,75/v; 1,1 milj. matkaa (n 0,75 €€ / matka)/ matka)
–– muut henkilmuut henkilöökuljetukset: 5,4 Mkuljetukset: 5,4 M€€/v !!!; 0,7 milj. matkaa (n 7,5/v !!!; 0,7 milj. matkaa (n 7,5 €€ / matka)/ matka)
–– koulukuljetukset:koulukuljetukset:

•• avoin linjaliikenne: 0,16avoin linjaliikenne: 0,16 €€ / km; 2,5/ km; 2,5 €€ / matka/ matka
•• ostoliikenne: 0,46ostoliikenne: 0,46 €€ / km; 4,6/ km; 4,6 €€ / matka/ matka
•• taksi: 0,93taksi: 0,93 €€ / km; 9,3/ km; 9,3 €€ / matka/ matka



21.12.2010 3

KELAN JA KUNTIEN KULJETUSTEN JKELAN JA KUNTIEN KULJETUSTEN JÄÄRJESTRJESTÄÄMINEN OSANAMINEN OSANA
KOKONAISUUTTAKOKONAISUUTTA

•• Kuntien ja Kelan kuljetustarpeet kytkettKuntien ja Kelan kuljetustarpeet kytkettäävvää osaksi lakisosaksi lakisääääteisiteisiää joukkoliikenteenjoukkoliikenteen
palvelutasompalvelutasomäääärittelyjrittelyjää (joukkoliikennelaki 4(joukkoliikennelaki 4 §§))

–– ””eri veri vääestestööryhmien tarpeet otettava palvelutason mryhmien tarpeet otettava palvelutason määäärittelyssrittelyssää huomioonhuomioon””
•• lapset, nuoret, naiset, miehet, vanhukset ja vammaisetlapset, nuoret, naiset, miehet, vanhukset ja vammaiset

–– jljl--lakilaki 66 §§:: ””Joukkoliikennepalvelut suunniteltava kokonaisuuksina toimivan joJoukkoliikennepalvelut suunniteltava kokonaisuuksina toimivan joukkoliikenneverkonukkoliikenneverkon
aikaansaamiseksi. Liikennetarpeet jaaikaansaamiseksi. Liikennetarpeet ja ––palvelut sovitettava yhteenpalvelut sovitettava yhteen””

•• PPäääällekkllekkääinen koululaistilausliikenne varma tapa tuhota sinen koululaistilausliikenne varma tapa tuhota säääännnnööllinen joukkoliikennepalvelullinen joukkoliikennepalvelu

ohjaako hajallaan oleva rahankohjaako hajallaan oleva rahankääyttyttöö ttäähhään kn kääytytääntntöööön?n?
kunnat eivkunnat eiväät koordinoi liikennepalveluja riittt koordinoi liikennepalveluja riittäävvään suunnitelmallisesti?n suunnitelmallisesti?

•• SiirtSiirtääääkköö Kelan ja taksien sKelan ja taksien säähkhkööinen suorakorvaussopimus parissa vuodessa kaikki Kelaninen suorakorvaussopimus parissa vuodessa kaikki Kelan
kuljetukset takseille?kuljetukset takseille?

koko kuljetusketju tilauksesta laskutukseen taksikeskusten hallikoko kuljetusketju tilauksesta laskutukseen taksikeskusten hallinnassa ilman kilpailuannassa ilman kilpailua
joukkoliikenneluvan haltijoille ei taksikeskuspalvelujajoukkoliikenneluvan haltijoille ei taksikeskuspalveluja
vrt.vrt. SVL:nSVL:n 4 luvun 54 luvun 5 §§: joukkoliikenne ja matkaketjut ensisijaisia (?): joukkoliikenne ja matkaketjut ensisijaisia (?)
Kela ei johda maksamiaan kuljetuksia itse vaan ulkoistaa ne passKela ei johda maksamiaan kuljetuksia itse vaan ulkoistaa ne passiivisesti suoraan yhdelle toimijalleiivisesti suoraan yhdelle toimijalle
vrt. Joensuuvrt. Joensuu--LieksaLieksa ––bussikuljetukset: Kelalle v 2010 n 30 %:n sbussikuljetukset: Kelalle v 2010 n 30 %:n sääääststööt (yli 40000t (yli 40000 €€/v, n 2200 Kela/v, n 2200 Kela--
asiakasta)asiakasta)

-- Kela hyvKela hyvääksyy v 2011 alkaen vain taksien sksyy v 2011 alkaen vain taksien säähkhkööisen laskutuksen?isen laskutuksen?
-- valtakunnallisesti Kela luopuisi miljoonien vuotuisesta svaltakunnallisesti Kela luopuisi miljoonien vuotuisesta sääääststööpotentiaalista!potentiaalista!
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TAKSITAKSI-- JA BUSSIYRITTJA BUSSIYRITTÄÄJIEN KILPAILUTEKIJJIEN KILPAILUTEKIJÖÖIDEN TASAPUOLISUUSIDEN TASAPUOLISUUS

MILLAISIA EROJA?MILLAISIA EROJA?

LupaehdotLupaehdot

•• taksittaksit: tilaus: tilaus-- ja joukkoliikennettja joukkoliikennettää taksiluvalla ja joukkoliikenneluvallataksiluvalla ja joukkoliikenneluvalla
–– taksiluvissa tarveharkinta, joukkoliikenneluvissa soveltuvuushartaksiluvissa tarveharkinta, joukkoliikenneluvissa soveltuvuusharkintakinta

•• bussitbussit: tilaus: tilaus-- ja joukkoliikennettja joukkoliikennettää joukkoliikenneluvallajoukkoliikenneluvalla
–– tilausliikenteesstilausliikenteessää rajoituksia alle 17rajoituksia alle 17--paikkaisille pikkubusseillepaikkaisille pikkubusseille
–– taksamittarikielto (vrt. Kela ja bussien maksuptaksamittarikielto (vrt. Kela ja bussien maksupäääätteet)tteet)
–– kutsujoukkoliikenteesskutsujoukkoliikenteessää rajoituksiarajoituksia

Kaluston kKaluston kääyttyttöö

•• kuormitusmkuormitusmäääärrääyksetykset ssäääännnnööllisissllisissää koululaistilausajoissakoululaistilausajoissa
–– taksit:taksit: maxmax 13 oppilasta 1+813 oppilasta 1+8 ––tilataksissatilataksissa
–– bussit: ei ylikuormaa, kaikille oma istumapaikka (esim.bussit: ei ylikuormaa, kaikille oma istumapaikka (esim. maxmax 9 oppilasta 1+99 oppilasta 1+9 ––

pikkubussissa)pikkubussissa)

•• vain taksiyrittvain taksiyrittääjjäällllää kkääytytäännnnöössssää mahdollisuus tarjota ja kmahdollisuus tarjota ja kääyttyttääää seksekää bussiabussia ettettää
henkilhenkilööautoa ostoautoa osto-- ja tilausliikenteessja tilausliikenteessää
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TAKSITAKSI-- JA BUSSIYRITTJA BUSSIYRITTÄÄJIEN KILPAILUTEKIJJIEN KILPAILUTEKIJÖÖIDEN TASAPUOLISUUSIDEN TASAPUOLISUUS

KustannuserojaKustannuseroja

•• takseillatakseilla korkeammat:korkeammat:

–– kkääyttyttöövoimavoima-- ja perusvero (ei busseilla)ja perusvero (ei busseilla)
–– autovero (takseilla alennus, busseilla ei lainkaan)autovero (takseilla alennus, busseilla ei lainkaan)

•• busseillabusseilla suuremmat:suuremmat:

–– palkat (yleissitova typalkat (yleissitova työöehtosopimus, ei takseilla)ehtosopimus, ei takseilla)
–– lakislakisääääteiset ajoteiset ajo-- ja lepoajat (ei takseilla, busseissa ajopiirturit)ja lepoajat (ei takseilla, busseissa ajopiirturit)
–– kuljettajakoulutus (busseilla EU:n kuljettajakoulutusdirektiivikuljettajakoulutus (busseilla EU:n kuljettajakoulutusdirektiivi 5 pv / 5 v, taksikoulutus 15 pv / 5 v, taksikoulutus 1

pv / 5 v)pv / 5 v)
–– ajokorttikoulutusajokorttikoulutus

•• energiaverouudistus v 2012 alkaen / dieselenergiaverouudistus v 2012 alkaen / dieselööljyn veronkorotusljyn veronkorotus

–– kompensoidaan takseille kkompensoidaan takseille kääyttyttöövoimaveroa porrastamallavoimaveroa porrastamalla
–– busseille kokonaan uusi kustannusbusseille kokonaan uusi kustannus
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TAKSITAKSI-- JA BUSSIYRITTJA BUSSIYRITTÄÄJIEN KILPAILUTEKIJJIEN KILPAILUTEKIJÖÖIDEN TASAPUOLISUUSIDEN TASAPUOLISUUS

Palvelujen tarjoaminen alan ulkopuolisillePalvelujen tarjoaminen alan ulkopuolisille

•• taksittaksit: ei taksikeskuspalveluja bussiyritt: ei taksikeskuspalveluja bussiyrittääjillejille

•• bussitbussit: Matkahuolto: Matkahuolto--palvelut mypalvelut myöös joukkoliikennetts joukkoliikennettää hoitaville taksiyritthoitaville taksiyrittääjillejille

–– lipputuotteet ja matkakortitlipputuotteet ja matkakortit
–– aikatauluinformaatioaikatauluinformaatio
–– asemapalvelutasemapalvelut
–– bussiverkostoa tbussiverkostoa tääydentydentäävväät tavarankuljetuspalvelutt tavarankuljetuspalvelut


