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Hallituksen kehysriihen päätös 22.3.2012 selvitysmiehen
asettamisesta

Selvitysmiehen asettaminen
Hallituksen kehysriihen päätöksen mukaisesti liikenne- ja
viestintäministeriö asettaa 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 nimetään diplomi-insinööri Juhani Paajanen.
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 esitys siitä, millä toimenpiteillä ja millä aikataululla kohdassa 1
selvitetyt vaihtoehdot voitaisiin toteuttaa; sekä
3. laatia ehdotus siitä, mitkä ovat ne keskeiset lainsäädännölliset toimet ja
muut toimet, jotka olisi toteutettava, jotta julkisista varoista kustannetut
henkilökuljetukset voitaisiin suunnitella ja hankkia kokonaistaloudellisesti
järkevästi ja matkustajan kannalta sujuvasti.
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.
Selvitysmiehen tueksi ja työtä ohjaamaan tullaan kutsumaan asiantuntijoista
koostuva taustaryhmä. Taustaryhmään on pyydetty STM:n, OKM:n, VM:n,
Kelan ja Kuntaliiton sekä Kouvolan kaupungin edustajia LVM:n ja
Liikenneviraston asiantuntijoiden lisäksi.
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Selvitysmiehen työ tehdään yksityishenkilönä palkkioperusteisesti.
Selvitysmiehelle maksetaan edellä kuvatun työn suorittamisesta
kokonaispalkkiona 30 000 euroa mukaan lukien eläkemaksun, joka on noin.
2000 euroa. Palkkio (28 000 euroa) maksetaan kahdessa erässä siten, että
ensimmäinen erä, 14 000 euroa, maksetaan kun väliraportti on valmis.
Viimeinen erä maksetaan työn valmistuttua viimeistään huhtikuussa 2013.
Liikenne- ja viestintäministeriö toimittaa palkkiosta ennakonpidätyksen.
Selvitystyö maksetaan momentilta 31.30.63. Joukkoliikenteen palvelujen
osto ja kehittäminen, kehittämiseen osoitetuista määrärahoista.
Työn yhteyshenkilönä liikenne- ja viestintäministeriön puolelta on
hallitusneuvos Irja Vesanen-Nikitin. Selvitysmiehen tukena ja ohjaajana
toimii taustaryhmä, joka asetetaan erikseen.
Selvitysmiehen ja taustaryhmän työssä kuullaan Kuntaliiton asiantuntijoita ja
voidaan kuulla myös muita asiantuntijoita ja tehdä konsulttitoimeksiantoja.
Konsulttitoimeksiannoista on kuitenkin sovittava erikseen.
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