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Hallituksen kehysriihen päätös 22.3.2012 selvitysmiehen
asettamisesta

Taustaryhmän asettaminen selvitysmiehen tueksi

Tausta

Hallituksen kehysriihen päätöksen mukaisesti liikenne- ja viestintäministeriö asetti selvitysmiehen
selvittämään joukkoliikenteen ja muiden julkisin varoin toteutettavien henkilökuljetusten
(opetustoimen koululaiskuljetusten, sosiaali- ja terveystoimen kuljetusten sekä KELAn korvaamien
kuljetusten) yhdistämistä tavoitteena tehostaa julkista liikennettä ja turvata julkiset liikennepalvelut
myös haja-asutusalueella. Selvitysmieheksi nimitettiin diplomi-insinööri Juhani Paajanen.
Selvitysmiehen tueksi kehysriihen päätös edellytti asetettavan taustaryhmän.
Toimikausi
31.05.2012 – 31.03.2012
Tehtävät

Taustaryhmän tehtävänä on ohjata ja auttaa selvitysmiestä hänen toimeksiantonsa toteutumiseksi.
Toimeksiantona selvitysmiehelle on:
1. selvittää eri vaihtoehtoja sille, miten julkisin varoin toteutettujen henkilökuljetusten rahoitusta
voitaisiin uudistaa niin, että
a) voitaisiin kehittää julkisten liikennepalvelujen palvelutasoa ja laatua vastaamaan paremmin
muuttuneita asiakastarpeita;
b) voitaisiin vähentää erityistoimien tarvetta;
c) mahdollistettaisiin hallinnonalojen ylittävä tapa suunnitella ja hankkia kuljetuksia yhtenä
kokonaisuutena ja
d) luotaisiin nykyistä kestävämpi rahoituspohja näiden kuljetusten turvaamiseksi ja järjestämiseksi sekä
e) turvattaisiin lakisääteisten kuljetusten toimivuus matkustajan näkökulmasta.
2. laatia arvio siitä, millä aikataululla kohdassa 1 selvitetyt vaihtoehdot voitaisiin toteuttaa; sekä
3. laatia näkemys siitä, mitkä ovat ne keskeiset lainsäädännölliset esteet, jotka olisi poistettava ja jotka
rajoittavat julkisin varoin toteutettujen henkilökuljetusten kokonaistaloudellista ja matkustajan kannalta
järkevää toteuttamista sekä mahdollisuutta suunnitella ja hankkia kyseisiä kuljetuksia yhtenä
kokonaisuutena.
Lisäksi selvitys mies voi, aikataulun puitteissa, selvittää sitä, miten saadaan aikaan yhteensopivat,
sähköiset maksu- ja laskutusjärjestelmät.
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Selvitysmiehen tehtävänä on laatia toimeksiannon mukaisista asiakokonaisuuksista tiivis tekstimuotoinen
raportti, jonka tulee olla käytettävissä jatkovalmistelussa taustamateriaalina. Raportin tulee olla myös
sellaisenaan julkaistavissa LVM:n julkaisusarjassa. Selvitysmiehen työn tulee valmistua 31.3.2013 mennessä.
Väliraportti tulee laatia 31.12.2012 mennessä.
Selvitysmies ja taustaryhmä voivat kuulla myös muita asiantuntijoita ja tehdä konsulttitoimeksiantoja
erillisen sopimuksen mukaan.

Organisointi
Puheenjohtaja hallitusneuvos Irja Vesanen-Nikitin, liikenne- ja viestintäministeriö.
Varapuheenjohtaja suunnittelija Leena Sirkjärvi, liikenne- ja viestintäministeriö
Jäsenet
Tuomas Sukselainen, budjettineuvos, valtiovarainministeriö
Reijo Väärälä, apulaisosastopäällikkö, sosiaalineuvos, sosiaali- ja terveysministeriö
Aki Tornberg, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö
Reija Jääskeläinen, etuuspäällikkö, Kansaneläkelaitos
Silja Siltala, liikenneinsinööri, Kuntaliitto
Hannu Koverola, edunvalvontapäällikkö, Kouvolan kaupunki
Tuula Ikonen, hallitusneuvos, liikenne- ja viestintäministeriö
Jenni Eskola, joukkoliikenteen rahoitusasiantuntija, liikennevirasto, sihteeri
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1989;tasa-arvolaki) 4 a§:n 1 momentin
mukaan taustaryhmässä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei
erityisistä syistä muuta johdu. Työryhmä täyttää nämä vaatimukset.
Kustannukset ja rahoitus
Taustaryhmän jäsenille ei makseta kokouspalkkioita eikä matka- tai muita vastaavia kulukorvauksia.

Merja Kyllönen
Liikenneministeri

Harri Pursiainen
Kansliapäällikkö

Liitteet

Selvitysmiehen asettamiskirje ja perustelumuistio

Jakelu

Puheenjohtaja
Selvitysmies Paajanen
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Jäsenet

Tiedoksi

Kansliapäällikkö Harri Pursiainen
Erityisavustaja Sauli Hievanen
Erityisavustaja Jyri Kuusela
LPO jory
LPO: Piia Karjalainen, Sisko Nousiainen
Ministeriön viestintä
HARE
Taloushallinto
Palkanlaskenta

Ministeriön viestintä
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