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1. Johdanto

Tampereen kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2010 talousarvion hy-
väksymisen yhteydessä konsernihallinnon liiketoiminnan ohjaukselle 
sitovan tavoitteen selvittää Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen 
(TKL) organisointitapa vuoden 2010 aikana. 

Pormestari nimesi 11.2.2010 ohjausryhmän organisointitavan sel-
vittämistä varten. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi nimettiin vs. liiketoi-
minnan kehitysjohtaja Kristiina Michelsson ja jäseniksi apulaispormes-
tari Timo Hanhilahti, toimitusjohtaja Matti Rainio, vs. henkilöstöjohtaja 
Niina Pietikäinen, tilaajapäällikkö Risto Laaksonen, rahoituspäällikkö 
Janne Salonen, riskienhallinnan asiantuntija Janne Kotilahti ja yritys-
tutkija Ville Taivassalo. Ohjausryhmän sihteeriksi nimettiin assistentti 
Terhi Rannikko ja henkilöstön edustajaksi pääluottamusmies Kari Ny-
blom. Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita ja liiketoimintapäällikkö 
Pekka Pirhonen toimivat ohjausryhmän pysyvinä asiantuntijoina.

Ohjausryhmä kokoontui 11 kertaa. Ohjausryhmän työn etene-
mistä käsiteltiin kaupunginhallituksen suunnittelujaoston kokouksis-
sa 24.5.2010 ja 16.8.2010. Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen 
henkilöstölle järjestettiin henkilöstötilaisuudet 29.6.2010 ja 30.6.2010 
sekä 13.10.2010 ja 14.10.2010.

Ohjausryhmä on perehtynyt selvityksen aikana useasta eri näkökul-
masta Tampereen ja Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenteeseen 
ja sen tulevaisuuden liittyviin visioihin. Joukkoliikenteen tilaaja on esit-
tänyt oman näkemyksensä Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen 
roolista osana tilaajan palvelustrategiaa. Tampereen Kaupunkiliikenne 
Liikelaitoksen osalta ohjausryhmä on perehtynyt oman tuotannon ti-
lanteeseen ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. Samaan aikaan käynnissä ol-
lut selvitys Tampereen Infratuotanto Liikelaitoksen toimintamallin ke-
hitysmahdollisuuksien selvittämisestä kytkeytyi korjaamopalveluiden 
osalta myös Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen selvitykseen ja 
selvityksissä huomioitiin nämä yhteydet.

Ohjausryhmän loppuraportissa taustoitetaan Tampereen joukko-

liikenteen nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä (luku 2.), tarkastellaan 
kaupungin oman tuotannon asemaa (luku 3.), käydään läpi ohjausryh-
män tarkastelemat vaihtoehdot oman tuotannon organisointitavoista 
ja ohjausryhmän esitys laskelmineen ja vaikutuksineen (luvut 4. ja 5.), 
sekä esitetään ohjausryhmän johtopäätökset ja toimenpidesuositukset 
(luku 6.).  
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2. Tampereen joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden näkymät

Joukkoliikenne on merkittävässä roolissa osana kaupungin liikennejär-
jestelmää. Tampereen yhteistariffiliikenteessä tehtiin vuonna 2009 yh-
teensä noin 28,5 miljoonaa matkaa. Tampereen kaupungin tavoitteena 
on joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattaminen.

2.1. Tilaaja-tuottajamalli Tampereen 
joukkoliikenteessä ja muissa suurissa 
kaupungeissa
Joukkoliikenne on järjestetty kokonaan tai osittain tilaaja-tuottajamal-
lilla Pääkaupunkiseudulla, Turussa ja viimeksi Tampereella. Muualla 
Suomessa joukkoliikenteen hoitaa Porissa pääosin kaupungin omista-
ma osakeyhtiö ja muissa kaupungeissa yksityiset liikenteenharjoittajat, 
suurimpana Koiviston Auto –konserni (mm. Lahti, Kuopio, Jyväskylä ja 
Oulu).  

Tilaaja-tuottaja –malli Tampereen joukkoliikenteessä

Tampereen joukkoliikenteessä siirryttiin tilaaja-tuottaja -malliin 
1.4.2006. Tällöin erotettiin kaupungin sisäisen joukkoliikenteen tilaa-
minen ja tuottaminen toisistaan. Tampereen joukkoliikenteen tilaajayk-
sikkö eriytettiin silloisesta liikennelaitoksesta, nykyisestä Tampereen 
Kaupunkiliikenne Liikelaitoksesta. Joukkoliikenteen tilaajayksikkö toi-
mii kaupunkiympäristön kehittämisen ydinprosessissa yhdyskuntalau-
takunnan alaisuudessa. Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksella on 
kuntalain kunnallisia liikelaitoksia koskevan lainsäädännön mukainen 
johtokunta.

Tilaaja-tuottaja –mallissa joukkoliikenteen tilaajan tehtäviksi kuu-
luu muun muassa linjojen, reittien ja aikataulujen suunnittelu, rahan-
jako yhteistariffiliikennöitsijöiden kesken, lippujen myyntiverkosto, ta-
riffisuunnittelu sekä joukkoliikenteen yleinen tiedotus ja markkinointi. 

Lisäksi tilaajayksikkö hankkii joukkoliikenteen, ohjaa rahastus- ja infor-
maatiojärjestelmien kehitystä sekä kehittää ja koordinoi seudullista 
joukkoliikenneyhteistyötä. Joukkoliikenteen tilaaja siis määrittää jouk-
koliikenteen palvelutason ja hankkii tarvittavat palvelut tuottajilta. Lip-
putuloriski on tilaajalla.

Talvikaudella 2010-2011 Tampereen joukkoliikenteen tuottajia ovat:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos (linjat 1, 3-6, 8, 11-14, 16-21, 
23-26, 28-31, 34-39) 
Länsilinjat Oy (linja 2)
Väinö Paunu Oy (linjat 7, 10, 15, 27)
Tilausliikenne Lauri Möttö Ky (linja Y7)
Länsilinjat Oy ja Väinö Paunu Oy (linja 22)
Tilausliikenne Atro Vuolle Oy (linja 32). 

Kaupungin oma tuottaja on Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos 
(TKL), joka jatkaa vuonna 1948 perustetun Tampereen kaupungin lii-
kennelaitoksen toimintaa kunnallisena liikelaitoksena. Kuntalain liike-
laitoksia koskevaan sääntelyyn perustuen perinteinen liikennelaitosni-
mi vaihtui 1.1.2009 nykyiseen muotoonsa. 

Tuottajan tehtävänä on suunnitella ajamiensa linjojen aikatau-
luihin sopivat kuljettajien työvuorot ja ajaa liikennettä. 
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Tilaaja-tuottajamalli pääkaupunkiseudulla ja 
Turussa
Tilaaja-tuottajamalli pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä

Pääkaupunkiseudulla joukkoliikenne on jo pitkään hoidettu tilaaja-
tuottajamallilla. 1.1.2010 alkaen joukkoliikennettä tilaavana ja suunnit-
televana organisaationa on toiminut Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä (HSL). Aiemmin tehtävää hoiti kaksi organisaatiota; Helsingin 
sisäisen liikenteen suunnittelu- ja tilaajaorganisaatio HKL ja seudullisen 
liikenteen suunnittelu- ja tilaajaorganisaatio YTV. Näistä HKL jatkaa 
edelleen toimintaansa raitio- ja metroliikenteen  tuottajayksikkönä

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) jäsenkuntia ovat 
Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava ja Kirkkonummi. Kuntayh-
tymä vastaa jäsenkuntiensa joukkoliikenteen suunnittelusta, järjestä-
misestä ja matkustajainformaatiosta sekä Helsingin seudun liikennejär-
jestelmäsuunnitelman laatimisesta.

HSL:n tehtäviin kuuluu suunnitella ja järjestää toimialueensa jouk-
koliikennekokonaisuus ja edistää sen toimintaedellytyksiä, hankkia bus-
si-, raitiovaunu-, metro-, lautta- ja lähijunaliikennepalvelut ja vastata 
Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Lisäksi 

HSL huolehtii joukkoliikenteen markkinoinnista ja matkustajainformaa-
tiosta, hyväksyy taksa- ja lippujärjestelmän ja lippujen hinnat sekä vas-
taa matkalippujen tarkastuksesta.

HSL on järjestäytynyt neljään osastoon ja lisäksi siihen kuuluu kol-
me suoraan toimitusjohtajan alaista yksikköä. Osastot ovat joukkolii-
kennesuunnittelu, liikennejärjestelmäsuunnittelu, matkustajapalvelut 
ja liikennepalvelut. Yksiköt ovat viestintä, talous sekä hallinto. 

Työmatkaliikenne ja sukkulointi pääkaupunkiseudulla ja kehys-
kuntien välillä on jatkuvasti kasvanut. Helsingin seutu nähdään tänään 
huomattavasti laajempana kuin aiemmin; esimerkiksi liikennejärjestel-
mäsuunnitelma on jo päätetty laatia koko Helsingin seudulle, johon las-
ketaan kuuluvan 14 kuntaa. Myös joukkoliikenne on suunniteltava ja 
järjestettävä pääkaupunkiseutua laajempaa aluetta ajatellen. HSL:ään 
voivatkin jatkossa liittyä kaikki muutkin Helsingin seudun kunnat: Jär-
venpää, Nurmijärvi, Tuusula, Mäntsälä, Pornainen, Hyvinkää, Vihti ja 
Sipoo.

Tilaaja-tuottajamalli Turun joukkoliikenteessä 

Turun kaupungin joukkoliikennetoimisto on Turun kaupungin ympäris-
tö- ja kaavoitusviraston osasto, jonka tehtävänä on Turun kaupungin 

Matkustajia 
vuodessa (milj.) Linjoja Lähtöjä arkisin Kalustoa Osuus 

matkoista
Raitiovaunu 54 12 2 520 132 17 %
Bussi 159 266 20 270 1 260 51 %
Lähijuna 43 14 876 80 14 %
Metro 58 2 479 54 18 %
Yhteensä 314 294 24 145 1 526

Taulukko 1. HSL:n tilaama liikenne vuoden 2008 tietojen perusteella.
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sisäisen joukkoliikenteen järjestäminen. Turun joukkoliikennetoimisto 
ostaa pääosan liikenteestä kilpailutettuna yksityisiltä bussiliikennöitsi-
jöiltä (noin 80 % suoritteesta) ja osan (noin 20 % suoritteesta) ilman 
kilpailua kaupungin omistamalta Turun Kaupunkiliikenne Oy:ltä. Lisäksi 
kuntalippusopimuksen nojalla kelpuutetaan useilla Turun seutuliiken-
teen linjoilla kaupungin liput Turun rajojen sisällä. Yksityiset sopimuslii-
kennöitsijät ovat vuoden 2010 syksyllä Oy Andersson Ab, LS-Liikenne-
linjat Oy (4 liikennöitsijää ja yksi alihankkija) ja SL-Autolinjat (Savonlinja 
Oy:n aputoiminimi). Liikenne rahoitetaan lipputuloilla ja kaupungin 
tuella. Vuonna 2009 Turun joukkoliikenteessä tehtiin 19,4 miljoonaa 
matkaa. Joukkoliikennetoimiston tulot olivat 18,2 miljoonaa euroa ja 
menot 31,0 miljoonaa euroa, eli kaupungin tuki oli noin 12,8 miljoo-
naa euroa. Joukkoliikenteen reittejä ja aikatauluja, lippujen hintoja sekä 
hankintoja koskevat päätökset tekee Turun joukkoliikennelautakunta. 
Turun joukkoliikennetoimisto erotettiin 1990-luvulla Turun kaupungin 
liikennelaitoksesta yhteistariffisopimuksen muutettua TLO:n liikenteen 
kaupungin ostoliikenteeksi. Tällöin oli välttämätöntä siirtyä tilaaja-tuot-
tajamalliin. Liikenteen kilpailutus alkoi vuonna 1995 linjalla 99 ja muilla 
linjoilla vaiheittain vuodesta 1999 alkaen.

2.2. Tampereen joukkoliikenteen talous ja 
suoritteet
Joukkoliikenteen palvelukokonaisuuden menot vuonna 2010 tulevat 
olemaan noin 41 miljoonaa euroa. Menot muodostuvat kantakaupun-
gin liikenteen ostoista (33,5 M€), taksaostoista (4 M€), Teiskon liiken-

teen ostoista ja lipputukikorvauksesta (1 M€) sekä muista toimintame-
noista. Tulot muodostuvat pääosin lipputuloista, jotka vuonna 2010 
tulevat olemaan noin 30 miljoonaa euroa. Joukkoliikenteen subventio 
on noin 11 miljoonaa euroa sisältäen palvelukokonaisuuden toiminta-
katteen ja tilaajayksikön toimintamenot.

Joukkoliikenne TP 2009 Alkuper. TA 2010 Muutettu TA 2010 TA 2011
Toimintatuotot 29 019 30 794 30 794 31 456
Toimintamenot -39 747 -40 907 -40 907 -41 909
Toimintakate -10 728 -10 113 -10 113 -10 453
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TKL Joukkoliikenteen tunnuslukuja kuvataan taulukossa 2. Joukkoliikenteen 
palvelutasoa on parannettu ja matkustajamäärissä on ollut viimeisten 
vuosien aikana kasvava suuntaus, joskin talouden taantuma vaikutti 

vuonna 2009 negatiivisesti joukkoliikenteen matkustajamääriin. Vuo-
den 2010 aikana matkustajamäärät ovat olleet kasvussa.      

Taulukko 2. Joukkoliikenteen tunnusluvut 2005–2009.

Tunnusluvut / joukkoliikenne 2009 2008 2007 2006 2005

Matkustajamäärät
nousijamäärä-sopimusliikenne kpl / v 26 045 467 26 296 688 24 929 429 24 243 769 24 058 300

nousijamäärä-yhteistariffiliikenne kpl / v 28 556 068 29 061 256 27 673 113 27 054 599 26 871 260
sopimusliikenteen osuus yhteistariffiliikenteestä % 91,2 % 90,5 % 90,1 % 89,6 % 89,5 %

tamperelaisten seutulippumatkat kpl 889 052 966 651 884 443 750 352 695 512

Tehokkuus/Taloudellisuus
Joukkoliikenteen subventioaste % 27,9 % 24,9 % 25,6 % - -

Joukkoliikenteen subventioasteTKL % 22,2 % 28,7 % 27,5 % - -
subventio/nousija-sopimusliikenne eur/nousu 0,43 0,36 0,37 - -

subventio/linjakm - sopimusliikenne eur/linjakm 1,00 0,86 0,87 - -
Nousijat/linjakm - sopimusliikenne nousu/linjakm 2,3 2,4 2,4 2,5 -

aikataulunopeus (linjakm/linjah) km/h 20,1 20,1 20,0 20,0 -

Toiminnan laajuus
linjakilometrit/asukas - sopimusliikenne linjakm/as 53,3 52,4 50,5 46,8 -

nousuja/asukas -sopimusliikenne nousu/as 123,4 126,5 120,8 118,6 -
nousuja/asukas -yhteistariffiliikenne nousu/as 135,3 139,9 134,1 132,4 -
Joukkoliikenteen subventio/asukas eur/as. 53,30 44,97 44,17 - -

Sopimusliikenne  =  tilaajan tilaama liikenne
Käyttökorvausliikenne  =  linjalupaliikennettä, joka noudattaa Tampereella Tampereen tariffiohjeita
Yhteistariffiliikenne  =  sopimusliikenne + käyttökorvausliikenne
nousu  =  sisältää myös vaihtomatkat
Subventio  =  palvelukokonaisuuden ja tilaajayksikön toimintakate
Subventioaste  =  subventio / palvelukokonaisuuden ja tilaajayksikön toimintamenoilla 
SubventioasteTKL = subventio + TKL:n ali/ylijäämä / palvelukokonaisuuden ja tilaajayksikön toimintamenoilla
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2.3. Joukkoliikenteen kilpailuttaminen

Tampereen kaupunginvaltuusto vuoden 2010 talousarvion hyväksymi-
sen yhteydessä (16.11.2009, § 246) päättänyt palvelujen hankinnan ja 
kilpailuttamisen periaatteista. Hankinnan ja kilpailuttamisen periaatteita 
uudistettiin Tampere virtaa –kaupunkistrategian pohjalta. Kaupungin-
valtuuston hyväksymät periaatteet koskevat kaikkia toimintayksiköitä 
ja liikelaitoksia, ja niihin on koottu strategiset linjaukset, jotka ohjaavat 
palvelujen hankintaa ja kilpailutusta. Kaupungin hankinnoissa noudate-
taan hyvää hallintotapaa. Palveluja hankittaessa noudatetaan julkisten 
hankintojen lainsäädäntöä sekä kaupungin omia hankintaohjeita.

Julkisiin hankintoihin sovellettavia periaatteita ovat kilpailumahdolli-
suuksien hyödyntäminen, avoimuus, suhteellisuus ja tarjoajien tasapuo-
linen ja syrjimätön kohtelu. Suhteellisuudella viitataan siihen, että kaik-
kien hankintaan liittyvien vaatimusten pitää olla suhteessa hankinnan 
kohteeseen. Tasapuolisuutta on mm. se, että kaikilla mahdollista saada 
sama informaatio ja kaikkia tarjoajia, myös paikallisia, koskevat samat 
kriteerit.

Tampereen kaupunki on ryhtynyt kilpailuttamaan kaupungin sisäistä 
joukkoliikennettä viimeisenä suurista kaupungeista. Pääkaupunkiseudul-
la ja Turussa linja-autoliikenteen tuottajien kilpailuttamista on harjoitettu 
1990-luvulta alkaen. Näissä kaupungeissa kilpailuttaminen on johtanut 
liikennöinnin kustannustason merkittävään alenemiseen verrattuna ai-
kaan ennen kilpailuttamista. Turussa kilpailuttamalla saatiin aikaan noin 
20 %:n kustannusalenema liikenteen tuotantohinnoissa ja lisähyötynä ai-
kaisempaa parempi kalusto. Pääkaupunkiseudulla on kustannusalenema 
ollut jopa suurempi. On kuitenkin todettava, että TKL:n toiminnan te-
hostamistoimenpiteet 1990-luvun lopulla ja koko 2000-luvun aikana ovat 
vaikuttaneet niin, että pääkaupunkiseutua ja Turkua vastaava kustannus-
tason lasku ei ole realistinen Tampereella.

Seutuliikenteessä on vastaavasti noin 80 autoa. Vuodesta 2006 lähti-
en Tampereen sisäisen liikenteen tarjontaa on lisätty noin 130 autosta 
140 autoon. Liikenteen määrässä ei oleteta tapahtuvan merkittävää 
muutosta lähi vuosina ja pidemmälläkin tähtäimellä muutos lienee vä-
häinen. Joukkoliikenteen liikennevaloetuisuuksilla ja bussikaistoilla voi-
daan tehostaa merkittävästi nykyisen kalustomäärän käyttöä ja tuottaa 
parempaa palvelutasoa.

Tampereen kaupungin sisäisessä joukkoliikenteessä liikennöi 
tällä hetkellä arkipäivän ruuhka-aikoina noin 140 autoa.

Yhdyskuntalautakunnan (YLA 4.12.2007) hyväksymässä 
Kaupunkiympäristön kehittämisen hankintasuunnitelmassa 
2008 – 2012 todettiin joukkoliikenteen osalta, että tehtyjen 
markkinaselvitysten perusteella kilpailuttamalla voidaan 
hankkia joukkoliikennepalveluja omaa tuotantoa edulli-
semmin. 

Hankintasuunnitelmassa linjattiin, että vuonna 2008 toteutetaan kilpai-
luttamisen pilottiprojekti, jonka avulla kehitetään myös tilaajan hankin-
taosaamista. Edelleen todettiin, että vuoteen 2012 mennessä on tärke-
ää linjata oman tuotannon strateginen rooli joukkoliikennepalvelujen 
tuotannossa pitkällä tähtäimellä. 

Tampereen joukkoliikenteen sisäisiä linjoja on kilpailutettu seuraavasti:

Vuonna 2008 alkaneet:
Linjat 7 ja 27 (6 autoa), Veolia Transport Oy (6/2010 jälkeen Väinö 
Paunu Oy)
Linja 10 (2 autoa), Väinö Paunu Oy
Linja 32 (1 auto), Atro Vuolle Oy

Vuonna 2009 alkaneet:
Linja 2 (3 autoa), Länsilinjat Oy
Linja 15 (6 autoa), Väinö Paunu Oy



10  Tampereen kaupunki

TKL

Elokuussa 2010 alkaneet:
Linja 22 (8 autoa), Länsilinjat Oy & Väinö Paunu Oy

Kesäkuussa 2011 alkavat:
Linjat 17 ja 20 (8) autoa, Länsilinjat Oy & Väinö Paunu Oy

Paikalliset seutuliikenneoperaattorit ovat voittaneet käydyt kilpailut 
lukuunottamatta pikkubussikalustolla liikennöitävää linjan 32 tarjous-
kilpailua. Seudulla jo toimiva, kansainväliseen Veolia konserniin kuu-
luva Veolia Transport Tampere Oy voitti ensimmäisen tarjouskilpailun. 
Veolia Transport Tampereen liiketoiminta siirtyi kesäkuussa 2010 Väinö 
Paunu Oy:lle ja näin ollen TKL:n ulkoistettu liikenne tällä hetkellä koko-
naan Väinö Paunu Oy:n ja Länsilinjat Oy:n liikennöimiä. Väinö Paunu 
Oy:n osuus kilpailutetusta liikenteestä on 22 autoa eli noin 65 prosent-
tia ja Länsilinjat Oy:n 11 auton osuus noin 33 prosenttia.

Paikallisten operaattoreiden lisäksi tarjouskilpailuihin on osallistu-
nut pääkaupunkiseudulla toimiva pohjoismainen joukkoliikennekon-
serni Concordia (nyk. Nobina) sekä Turun sopimusliikenteen markkina-
johtaja, LS-Liikennelinjat Oy. Viimeisimmässä ja suurimmassa, 16 auton 
kilpailutuksessa käytiin tiukka kilpailu Paunun ja Länsilinjojen tarjousyh-
teenliittymän ja LS-Liikennelinjojen välillä.

2.3.1. TKL:n osallistuminen kaupungin tai muun 
tahon järjestämään kilpailuun

Oman tuotannon osallistumisesta kilpailutuksiin päätetään aina ennen 
kilpailutusta kaupunginhallituksessa. Kaupungin omistamat yhtiöt voi-
vat osallistua kaupungin järjestämiin kilpailutuksiin.

Hyvinvointipalvelujen ja liiketoiminnan ohjaus yhdessä konserni-
hallinnon ryhmien kanssa ohjaa muun oman tuotannon osallistumis-
ta. Mikäli oma tuotanto ei osallistu kilpailuun, oma tuotanto voi jättää 
niin haluttaessa ns. vertailulaskelman siitä, mitkä olisivat tuotehinnat 
omana tuotantona toteutettuna. Vertailulaskelman tulee sisältää kaik-
ki vyörytettävät kulut.

Hankinnan ja kilpailuttamisen periaatteiden mukaan oman tuotan-
non palvelujen myynti kaupungin ulkopuolelle on vähäisessä määrin 
mahdollista. Lähtökohtaisesti toimintayksiköt ja liikelaitokset eivät myy 
palvelujaan tai tuotteitaan ulkoisille markkinoille. Oman palvelutuo-
tannon palvelujen myynti kaupungin ulkopuolisille palvelumarkkinoil-
le ratkaistaan tapauskohtaisesti Myynti ulkopuolisille on mahdollista 
vain, jos se on satunnaista sekä vähäistä suhteessa yksikön liikevaih-
toon. Palvelujen myynnissä hinnoittelun tulee perustua todellisiin ku-
luihin ja tuottoihin. Lisäksi toiminnan ja taloushallinnon läpinäkyvyys 
on varmistettava. 

Valtiovarainministeriö asetti 19.11.2009 kunnat ja kilpailuneutra-
liteetti-työryhmän. Ryhmän tehtävänä oli tehdä ehdotukset kuntalain 
ja tarvittaessa muun lainsäädännön muuttamiseksi Euroopan unionin 
komission Destia-päätöksen sekä aiemmin työ- ja elinkeinoministeriön 
asettaman Julki-työryhmän linjauksien pohjalta. Lisäksi työryhmän tuli 
selvittää ja tehdä mahdolliset ehdotukset, millä perusteella kunta voi 
antaa julkisen palvelun velvoitteen eli selvittää ns. SGEI-palvelujen pe-
lisääntöjä. Työryhmä esittää toukokuussa 2010 valmistuneessa rapor-
tissaan “Kunnan toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla ja toiminnan 
yhtiöittäminen”, että kunnan ja kuntayhtymän tulisi yhtiöittää kilpailu-
tilanteessa markkinoilla harjoitettava toiminta. Työryhmä on katsonut, 
että yhtiöittämisvelvollisuuteen tarvitaan kuntasektorilla poikkeuksia, 
vaikka kunnan katsottaisiin toimivan kilpailutilanteessa markkinoilla. 
Poikkeukset koskisivat mm. vähäistä toimintaa markkinoilla.

Kunnat ja kilpailuneutraliteetti –työryhmän raportin kohdassa 4.2. 
Esityksen vaikutukset todetaan, että esitys tarkoittaa sitä että kuntien 

Tampereen joukkoliikenteessä toimitaan tilaaja-tuottaja-mal-
lissa. Joukkoliikenteen tilaaja voi ostaa palvelut kunnalliselta 
liikelaitokselta suoraan ilman kilpailuttamista. 

Tampereen kaupungin hankinnan ja kilpailuttamisen periaatteiden 
mukaan oma tuotanto voi osallistua kilpailutuksiin tapauksissa, joissa 
sen kustannukset on saatu läpinäkyvästi määriteltyä ja varmennettua. 
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tulee yhtiöittää bussiliikennettä harjoittavat liikelaitokset. Tampereen 
kaupunki on 12.8.2010 antanut lausunnon valtiovarainministeriölle 
esityksestä kuntalain muuttamiseksi. Tässä lausunnossa todettiin, että 
Tampereen tilaaja-tuottaja-mallin mukaisesti joukkoliikenteen järjes-
tämisvastuu Tampereen kaupungin alueella on Tampereen kaupungin 
kaupunkiympäristön kehittämisen ydinprosessin joukkoliikenne palve-
lukokonaisuudella. Tampereen kaupungin bussiliiketoimintaa harjoittaa 
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos, joka myy lähes kaiken palvelu-
tuotantonsa edellä mainitulle kaupungin tilaajayksikölle. Asiakasmak-
sutulot joukkoliikennetoiminnasta kertyvät tilaajalle. Tampereen kau-
punkiliikenne Liikelaitos ei näin ollen ole markkinoilla toimiva liikelaitos 
eikä Tampereen kaupunki katso kohdassa 4.2. esitetyn joukkoliikenteen 
yhtiöittämisvelvoitteen koskevan Tampereen Kaupunkiliikenne liikelai-
tosta.

Kunnallisen liikelaitoksen katsotaan olevan jatkossa tapa tuottaa 
palveluja. Kunnallisia liikelaitoksia koskevaa sääntelyä ehdotetaankin 
raportissa tarkistettavaksi vain siltä osin, ettei liikelaitosmuodossa voi 
toimia kilpailutilanteessa markkinoilla.

Tampereen Kaupunkiliikenne liikelaitoksen selvityksen valmistues-
sa kuntalain muutosesitystä ei oltu vielä käsitelty eduskunnassa.

2.3.2. Joukkoliikenteen kilpailuttamisen 
kokemukset ja markkinat
Kilpailuttamisen määrää on säännellyt oman tuotannon sopeutuminen 
laskevaan liikennesuoritteeseen ns. luontaisen poistuman tahdilla. Tä-

män johdosta kilpailukohteiden koot ovat olleet pieniä ja tehneet uusi-
en toimijoiden tulon haasteelliseksi. Paikalliset toimijat ovat kyenneet 
tarjoamaan kohteet ilman olennaista kiinteiden kustannusten nousua 
sopeuttaen lisääntyneen liikenteen nykyiseen toimintaansa. Toiminnan 
perustamisen edellyttämien kynnysinvestointien sisällyttäminen kilpai-
lukykyisesti tuotantohintoihin edellyttää suurempaa volyymia. On kui-
tenkin todettava, että paikallisten toimijoiden etu tältä osin on selvästi 
kaventunut.

Tampereella on kilpailuttamisen aikana parannettu liikenteen pal-
velutasoa ja tällä on mahdollistettu sovittua viiden ja puolen (5,5) auton 
keskimääräistä vuotuista kilpailuttamistahtia hieman suurempi määrä. 
Tehtyjen hankintapäätösten mukaisesti sisäisestä liikenteestä on kilpai-
lutettu 35 autoa ja Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen osuus 
on edellä mainittujen kilpailutusten jälkeen (vuonna 2011) noin 105 
autoa. Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos on sopeuttanut kilpai-
luttamisen edetessä toimintaansa asetettujen tavoitteiden mukaises-
ti laskevaan suoritteeseen ja onnistunut tässä hyvin. Lisäksi on otetta-
va huomioon, että vaikka TKL:n liikennöimiä liikenteitä on kilpailutettu 
on samanaikaisesti Tampereen joukkoliikenteen palvelutasoa on paran-
nettu ja TKL:n suoritteet ovat pudonneet kilpailuttamisen (kolmen vuo-
den) aikana kilometrien osalta noin 7 prosenttia ja kalustopäivien osal-
ta 11 prosenttia. 

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen suoritteen vähenemis-
tä ja yksityisten liikennöitsijöiden suoritteen lisääntymistä kuvataan 
taulukossa 3.

Taulukko 3. Linjakilometrit vuosina 2007–2010, TKL/yksityiset.

Linjakilometrit 2007 2008 2009 2010 2011-arvio
km km km km km

TKL 10 381 000 10 548 000 10 209 000 9 858 000 9 003 000
yksityiset 35 000 337 000 1 046 000 1 854 000 2 779 000

yhteensä 10 416 000 10 885 000 11 255 000 11 712 000 11 782 000
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Kilpailuttamalla hankitun 35 auton liikenteen yksikköhinnat ovat tällä het-
kellä hieman alle 10 prosenttia oman tuotannon keskihintoja alhaisem-
mat. Yksityisiltä operaattoreilta ostettavan liikenteen hankintahinta vuon-
na 2010 on noin 5,2 miljoonaa euroa. 

Kilpailutus on tuottanut tähän mennessä uutta kalustoa odotettua 
enemmän. Tarjouskilpailussa on hyvitetty uudesta ympäristöystävällisestä 
ja matkustusmukavuudeltaan korkealuokkaisesta kalustosta.  Myös mark-
kinatilanteella on ollut merkitystä siihen, että voittaneissa tarjouksissa on 
painottunut uusi kalusto. Tämä näkyy mm. niin, että viimeisimmässä ja 
suurimmassa, 16 auton kohteessa lievennettiin kalustovaatimuksia, mut-
ta voittanut tarjous sisälsi uutta kalustoa. Lopputuloksesta voi todeta, että 
kyseinen kilpailu tuotti edullisesti aikaisempaa parempaa laatua. Toista kil-
pailukierrosta aloitettaessa vuoden 2015 jälkeen ollaan tilanteessa, jossa 
tarkoituksenmukaisilla kalustovaatimuksilla voidaan ohjailla haluttua laa-
tua paremmin ja tällä on myös vaikutusta kustannustasoon.

Joukkoliikenteessä tehdään säännöllisesti kolme kertaa vuodessa 
asiakastyytyväisyys tutkimus. Kilpailutetussa liikenteessä on saavutettu 
selvästi aikaisempaa parempi asiakastyytyväisyys. Uudella kalustolla on 
merkitys asiakastyytyväisyyteen laajemminkin, mutta se ei selitä havait-
tua laatueroa suhteessa omaan tuotantoon. 

Kilpailutuksella saavutettuun hintatasoon ja liikenteen laa-
tuun niin asiakaspalvelun kuin kalustonkin osalta voi olla tyy-
tyväinen.

Tarjoajien määrä on ollut hieman odotettua pienempää, vaikkakin jo etu-
käteen on  tiedostettu, että pienehköt kohteet eivät houkuttele ulkopuoli-
sia tarjoajia kilpailuun. Keväällä 2010 toteutunut Veolia Transport Tampere 
Oy:n liiketoimintakauppa saattaa vähentää kilpailua jatkossa ainakin, mi-
käli ei kilpailuteta myös suuria kohteita. Toisaalta seudulla on nähtävissä 
potentiaalia lisätä myös pienten kohteiden kilpailua, joten suurten kohtei-
den rinnalla on perusteltua toteuttaa myös pieniä kilpailutuseriä.
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2.4. Muutokset henkilöliikenteen lainsäädännössä 
ja niiden vaikutukset Tampereen kaupunkiseudulla

1 jäsen. Puheenjohtaja on Tampereelta. Lautakunnan alaisena suunnit-
telu- ja tilaajaorganisaationa toimii Tampereen kaupungin organisaati-
oon kuuluva yksikkö kaupunkiympäristön kehittäminen / joukkoliiken-
ne.

Suuremmat muutokset seudullisessa joukkoliikenteen järjestämi-
sessä ovat mahdollisia siirtymäkauden liikennöintisopimusten päätyt-
tyä 30.6.2014. 

EU:n palvelusopimusasetus (PSA) ja sitä täydentävä kansalli-
nen joukkoliikennelaki tulivat voimaan Suomessa 1.12.2009. 
Palvelusopimusasetuksessa kuvataan pelisäännöt joukkolii-
kenteelle, jonka järjestämisessä yhteiskunta on ottanut mer-
kittävän roolin, ennen kaikkea taloudellisesti. PSA määrittää ne 
periaatteet, joiden mukaan yhteiskunnan on mahdollista tukea 
joukkoliikennettä. 

Joukkoliikennelaki säätelee markkinaehtoisesti syntyvää joukkoliiken-
nettä, mutta sisältää säädökset myös kansallisista joukkoliikenteen 
viranomaisista ja liikenneluvista. Joukkoliikennelakiin on myös kirjattu 
siirtymäkauden säännökset. Tarkemmin uutta henkilöliikenteen lain-
säädäntöä on kuvattu liitteessä 1.

Tampereen kaupunkiseudulle on päätetty perustaa joukkoliikenne-
lain Hämeenlinnan ja Lahden mallin mukainen Tampere isäntäkuntana 
toimiva seudullinen toimivaltainen viranomainen. Joukkoliikennelain 
muuttaminen on vireillä, jotta uusi seudullinen viranomainen saadaan 
kirjatuksi lakiin.  

Käytännössä Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenteen 
toimivaltainen viranomainen toteutetaan perustamalla Tam-
pereen kaupungin organisaatioon 1.1.2011 alkaen seudullinen 
joukkoliikennelautakunta.

Lautakunnassa Tampereella on 7 jäsentä ja kullakin kehyskunnalla (Kan-
gasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi)  kullakin 

Kaupungin oma tuotanto, Tampereen Kaupunkiliikenne Lii-
kelaitos, on liikelaitoksena juridisesti osa Tampereen kau-
punkia. Palvelusopimusasetuksen mukaan oman tuotannon 
käyttö koko toimivaltaisen viranomaisen toimivalta alueella 
(=Tampereen kaupunkiseutu) on sallittua.

Omana tuotantona liikenne ei ole hankinta, eikä julkisia palveluhankin-
toja koskeva sopimus. Ohjausryhmän liikenne- ja viestintäministeriöltä 
saaman tiedon mukaan joukkoliikenteen järjestämisessä paras malli on 
seudullisen viranomaisen toimiminen isäntäkuntamallilla. Oman tuo-
tannon organisointi kuntalain mukaisena liikelaitoksena mahdollistaa 
toimivaltaiselle viranomaiselle laajan vaihtoehtovalikoiman joukkolii-
kenteen järjestämisessä.

Seudullinen joukkoliikenteen yhteistoiminta käynnistyy  
1.1.2011 alkaen. Seudullisen joukkoliikennelautakunnan tär-
keänä tehtävänä on päättää seudullisen joukkoliikenteen pal-
velutasosta ja järjestämistavasta.

Nykyinen seutuliikenne liikennöi kesään 2014 ns. siirtymäkauden liiken-
nöintisopimuksilla. Jatkossa järjestämistapana kyseeseen tulee mark-
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kinaehtoinen liikenne,  tilaaja-tuottaja –mallin mukainen kilpailutettu 
liikenne tai oma tuotanto. Järjestämistavasta on välttämätöntä tehdä 
päätökset viimeistään 2012 alkupuolella. On mahdollista, että seudul-
la toteutetaan kaikkia näitä vaihtoehtoja ja siksi on tärkeää toteuttaa 
toimenpiteitä toimivien markkinoiden varmistamiseksi. Järjestämista-

papäätöksellä on oletettavasti merkittävä vaikutus Tampereen sisäisen 
liikenteen kilpailuttamisstrategiaan ja se onkin syytä tarkistaa järjestä-
mistapapäätöksen yhteydessä. Lähtökohtaisesti seuraava oman tuotan-
non liikennettä vähentävä kilpailutus käydään aikaisintaan syksyllä 2012 
(liikenne käynnistyy 2013), jolloin järjestämistapapäätös on tehty.
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3. Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen toiminnan tarkastelu 
ja oman tuotannon asema

3.1. Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos, 
kaupungin oma tuottaja
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen toiminta-ajatus on tuottaa 
Tampereen kaupungin alueella korkealuokkaisia joukkoliikennepalvelu-
ja kestävän kehityksen mukaisesti, taloudellisesti ja turvallisesti.

Tuotantosopimus

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos toteuttaa toiminta-ajatustaan 
yhdyskuntapalvelujen joukkoliikenneyksikön kanssa vuosille 2008-2011 
tekemänsä tuotantosopimuksen mukaisesti. 

Joukkoliikenneyksikkö maksaa Kaupunkiliikenteelle korvauksen 
ajettujen linjakilometrien, linjatuntien ja autopäivien perusteella. Tuo-
tantosopimus sisältää myös kriteerit palvelun ja kaluston laadulle sekä 
mahdollisille bonuksille ja sanktioille. Vuonna 2010 linjakilometrien 
määrän on arvioitu olevan 9,8 miljoonaa (vuonna 2009 10,2 milj.). Lii-
kennesuoritteen laskuun vaikuttavat vuoden 2009 syksystä yksityisille 
operaattoreille siirtyneet linjat 2 ja 15 sekä vuoden 2010 elokuussa ul-
kopuolisen tahon operoitavaksi siirtyvä linja 22. 

Tuotantosopimuksen hinnat muuttuivat vuoden 2010 alusta luki-
en. Kilometrisuoriteperusteiset hinnat laskivat lähinnä polttoaineen 
hinnan alentumisen myötä. Työtuntihinnat pysyivät työn tehostamis-
toimenpiteiden seurauksena ja työnjohdon kustannusten siirryttyä kiin-
teisiin kuluihin ennallaan, toteutuneista palkankorotuksista huolimatta. 
Autopäivähinnat nousivat osin em. laskentaperusteiden tarkennussyis-
tä johtuen ja kiinteiden kustannusten jakautuessa pienemmälle suori-
temäärälle. Tuotantohintoihin sovelletaan vuoden 2010 aikana erillistä 
indeksiehtoa, jonka mukaan indeksin mukaisesta kustannusten nousus-
ta leikataan vuosineljänneksittäin prosenttiyksikön neljännes.

Korjaus- ja huoltotoiminta

TKL:n korjaus- ja huoltotoiminta ja niihin liittyvä varastotoimi yhdis-
tettiin kaupungin Auto- ja konekeskukseen (AKK) vuoden 2007 alusta. 
Näin muodostui raskaaseen kalustoon erikoistunut korjaamo. Auto- ja 
konekeskus on nykyään osa Tampereen Infratuotanto Liikelaitosta. Kor-
jaamo- ja huoltotoiminnasta Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos 
on tehnyt Auto- ja Konekeskuksen korjaamopalveluiden kanssa korja-
us- ja huoltosopimuksen. Kaluston huolto toteutetaan pääosin Nekalan 
varikolla sijaitsevissa AKK:n korjaus- ja huoltotiloissa. 

Organisaatio

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen toimintaa valvoo johtokun-
ta. 

TKL:n organisaatioon kuuluvat toimitusjohtajan alaisuudessa ole-
vat kalusto-, liikenne- ja liiketoimintayksiköt.

Kalustoyksikkö vastaa Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen 
kaluston suunnittelusta, hankinnasta, ylläpidosta ja huollosta palvelus-
opimuksineen. Kalustoyksikölle kuuluu myös toimitilojen ylläpitoon liit-
tyvät asiat.  Kalustoyksikköä johtaa kalustopäällikkö 

Liikenneyksikkö vastaa operatiivisesta liikenteen hoidosta, johon 
liittyy mm. liikenteen hoitoon liittyvät käytännön järjestelyt sekä kuljet-
tajien rekrytoinnin ja koulutuksen järjestäminen. Liikenneyksikköä joh-
taa liikennepäällikkö apunaan liikennemestarit. 

Liiketoimintayksikkö huolehtii talousprosessista, hallinnosta, pää-
tösvalmistelusta sekä henkilöasiain hoidosta. Myös kuljettajien työvuo-
rosuunnittelu kuuluu liiketoimintayksikölle. Liiketoimintayksikköä joh-
taa liiketoimintapäällikkö.
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Resurssit

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen toiminnassaan tarvitsemat 
ja hallinnoimat resurssit jakautuvat pääasiassa kahteen osa-alueeseen; 
liikennekalustoon ja henkilöstöön.

Resurssien osalta suurin haaste tulee jatkossa olemaan resurssien 
oikea mitoittaminen vastaamaan joukkoliikenteen kilpailutuksen myö-
tä vähenevän sekä toisaalta mahdollisesti samanaikaisesti joukkoliiken-
teen kehittämisen myötä lisääntyvän suoritemäärän tasoa.

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen kaluston keski-ikä on 
7,9 vuotta. TKL:llä on yhteensä 143 linja-autoa (joista 22 on vara-auto-

ja ja 5 jo käytöstä poistettua). Linja-autoista 80 kappaletta on telejä, 45 
kappaletta kaksiakselisia ja 17 kappaletta niveliä ja yksi pienoisbussi. Ni-
velbussien osalta on päätetty jo useampi vuosi sitten, ettei niitä hanki-
ta enempää. Nivelbussien käyttö- ja huoltokulut ovat selvästi esimer-
kiksi telibusseja korkeampia, eikä esimerkiksi istuinpaikkoja juurikaan 
ole enempää. Nivelbussien etuna on lähinnä suurempi seisomapaikka-
kapasiteetti. TKL:n kalustosuunnitelman mukaan viimeisetkin nivelbus-
sit poistuvat käytöstä vuoden 2012 aikana.

Vuoden 2010 osalta resurssien kehittyminen on suunniteltu seuraavasti:

Kalusto 12/2009 Lisäys 2010 Poistuma 2010 12/2010
Linja-autot 158 4-7 6-12 150 - 156
Muut (museo)autot 3 0 0 3

Henkilöstö
Toimihenkilöt 19 0 1 20
Kuljettajat (vakituiset) 337 0 11 326
Määräaikaiset ja muut 48 0 4 44
Henkilöstö yhteensä 404 0 16 388
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Talous

Tilaaja-tuottaja –mallissa TKL:n budjetti on vuosittain laadittu kaupun-
gin asettama tulostavoite huomioiden ja tämän pohjalta on määritelty 
vuotuiset tuotantohinnat. 

Liikevaihdosta noin 99 prosenttia kertyy tilaajayksikön tilauksista, 
loput pienistä tilausajosuoritteista. Liiketoiminnan muissa tuotoissa 
merkittävin tuloerä on ollut automainonnasta saatu korvaus.

Kulujen osalta merkittävin kuluerä on henkilöstökulut, joiden osuus 
on noin 65 prosenttia. Henkilöstökuluja rasittaa poikkeuksellisen suu-
ret eläkemenot, jotka kompensoidaan liikelaitokselle konsernin toimin-
ta-avustuksella. Polttoaineiden sekä kaluston korjaus- ja huoltokulujen 
osuus on ilman poistoja lasketuista kuluista kummallakin 15 prosen-
tin tasoa. 

Viime vuosien yli- ja alijäämiin on vaikuttanut päällimmäisenä 
polttoaineen voimakkaat hinnanmuutokset. Myös toiminnan tehos-
tamistoimenpiteillä on saavutettu merkittäviä säästöjä, eritoten huol-
topalveluiden hankintojen osalta. Vuosisuunnitelmaan 2010 annettu 
henkilöstösäästöihin kohdennettu, budjetista poikkeava, säästötavoi-
te ei ole realistinen toiminnan henkilöstökulujen määräytyessä käytän-
nössä kokonaan tilaajan tilaaman suoritemäärän perusteella.

Investointien osalta on noudatettu viimeisten vuosien aikana mal-
tillista politiikkaa. Vuoden 2010 investoinnit tulevat alittamaan vuosi-
suunnitelman mukaisen tason yli puolella miljoonalla eurolla. Auto-
kannan säilyttäminen teknisesti toimivana ja kuntalaisia palvelevana 
myös tulevaisuudessa edellyttää laskevasta suoritemäärästä  huolimat-
ta säännöllisiä, joskin takavuosia pienempiä, kalustoinvestointeja.

*Vuonna 2008 eläkemenoperusteisten maksujen jakotavan muutoksen 
yhteydessä TKL:lle kohdentui lisäkulu (linja-auton kuljettajien aikaisem-
pi 55-vuoden eläkeikä), joka kompensoitiin uudella 3,1 milj. euron suu-
ruisella toiminta-avustuksella.

**Ennen TKL:n hintojen sitomista joukkoliikenteen kustannusindeksiin, 
vaikuttivat polttoaineen hintojen vaihtelut ääripäästä toiseen merkittä-
västi TKL:n tulokseen, vuonna 2008 negatiivisesti ja vuonna 2009 posi-
tiivisesti.

Taulukko 4. TKL:n talouden tunnusluvut 2007-2010

1000 EUR 2010 VS 2009 2008 2007
Liikevaihto 28 300 29 514 28 782 28 559
Liiketoiminnan muut tuotot 360 424 449 399
Tuet ja avustukset kunnalta* 3 100 3 100 3 100
Kulut** 27 986 27 733 30 874 26 758
Käyttökate 3 774 5 305 1 457 2 200
Poistot 3 032 2 907 2 794 2 790
Liikeylijäämä (alijäämä) 742 2 398 -1 337 -590
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 675 2 327 -1 413 -671
Investoinnit 1 850 1 744 2 616 2 114
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Vuoden 2010 osalta palvelutilauksen mukaiset arvioidut suoritteet ja 
laskutus ovat:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitosta rasittavat liikelaitoksen 
johdon näkemyksen mukaan useat kaupunkikonsernin sisäisiin hankin-
toihin tai kunnalliseen työehtosopimukseen liittyvät lisärasitteet. Mer-
kittävin lisärasite koostuu kaluston kunnossapidosta, jotka ovat TKL:n 
laskelmien mukaan noin 33 prosenttia alan keskimääräisiä huoltokuluja 
suuremmat ja vuosittainen lisäkustannus noin miljoona euroa.

TKL:n henkilöstön sairauspoissaolopäivät henkilötyövuotta kohti 
vuonna 2009 olivat 24,83 (23,33 vuonna 2008 ja 22,83 vuonna 2007). 
Vuoden 2010 aikana sairauspoissaolopäivät ovat hieman laskeneet 
edellisvuodesta. Toimialalla sairauspoissaoloja seurataan yleisesti pro-
sentteina. TKL:n kuljettajien poissaolot näin mitattuina ovat viime vuo-
sina olleet 8–8,5 prosenttia (kuvio 1.). Muutamilta yksityisiltä liiken-
nöitsijöiltä puhelinhaastattelussa saatujen lukujen mukaan kuljettajien 
sairauspoissaolot vaihtelevat 5–7 prosentin välillä. 
Tehtyjen laskelmien mukaan yhden prosenttiyksikön lasku sairauspois-
saoloissa säästäisi TKL:n työvoimakustannuksista 76 000–172 000 eu-
roa sekä lisistä noin 5000–10 000 euroa. Keskimäärin laskettuna noin 
100 000 euron säästö saavutettaisiin 0,75 prosenttiyksikön sairauspois-
saolomäärän laskulla.  

Palvelutilausarvio ylittää talousarvion mukaisen laskutuksen kilpailu-
tusaikataulussa tapahtuneen muutoksen vuoksi. Tämä merkitsee myös 
talousarvion mukaisten kustannusten varsin todennäköistä ylittymistä 
henkilöstö- ja polttoainekulujen osalta. Palvelutilaus ei sisällä erityyp-
pisiä tilausajoja, kuten messukuljetuksia, joista laskutetaan erillisen 
sopimuksen mukaan. Samoin erikseen laskutetaan mahdolliset auton-
vuokrat. Palvelutilauksen hinnassa ei ole huomioitu uuden tuotanto-
sopimuksen mukaista indeksikorotusta, jonka mahdollisesta käyttöön-
otosta sovitaan tilaajan kanssa loppuvuoden palavereissa.

Suorite Määrä Hinta
Linjakilometrit 9.834.770 km   8.884.252 €
Linjatunnit 474.173 h 14.699.363 €
Autopäivät 34.210 pv   5.440.000 €

==========
Yhteensä 29.023.615 €
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Kuvio 1. TKL:n kuljettajien sairauspoissaolot (%) kuukausittain 1/2006-8/2010.
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3.2. Joukkoliikenteen tilaajan näkemys omalta 
tuotannolta hankittavista palveluista ja oman 
tuotannon asemasta

3.3. Liiketoiminnan ohjauksen näkemys

Joukkoliikenteen tilaaja näkee oman tuotannon jatkossakin 
merkittävänä osana Tampereen joukkoliikennettä.

Omalle tuotannolle on hahmoteltu strategista roolia nykyistä pienem-
pänä toimijana. Oma tuotanto on sille kaavaillun perusvolyymin lisäksi 
mahdollinen operaattorivaihtoehto tilanteessa, jossa markkinat eivät 
jostain syystä toimisi toivotulla tavalla. Oma tuotanto ylläpitää kustan-
nustietoisuutta ja toimii markkinoiden verrokkina hinta- ja laatutason 
suhteen. Oma tuotanto mahdollistaa uusien linjojen liikennekokeilut 
joustavasti ilman hankintamenettelyä. Oma tuottaja on myös luonteva 
yhteistyökumppani erilaisissa tuotekehityshankkeissa, kuten uuden ka-
luston pilotoijana (vrt. hybridit). Oman tuotannon strategiseen rooliin 
liittyy myös poikkeustilanteiden hallintaan liittyviä tehtäviä (esim. työ-
markkinahäiriöt, kaupungissa järjestettävät suuret yleisötapahtumat). 
Muita mahdollisia oman tuotannon asemaan liittyviä erikseen selvitet-
täviä mahdollisuuksia ovat muun muassa ratikka ja johdinautoliikenne 
sekä varikkopalvelut. 

Oma tuotanto voi tilaajan näkemyksen mukaan olla perustel-
lusta syystä (strateginen rooli) vähän markkinoilta hankittavaa 
liikennettä kalliimpaa, mutta laadun on oltava vähintään yhtä 
hyvä kuin markkinoilta ostettava liikenne. Oman tuotannon 
on toiminta-ajatuksensa toteuttamiseksi välttämätöntä alen-
taa tuotantokustannuksiaan sekä parannettava laatua.

Joukkoliikenteen kilpailuttaminen on osoittanut, että markki-
noilta on saatavissa kustannustehokkaita ja laadukkaita jouk-
koliikennepalveluja.

Kilpailuttaminen on näyttänyt konkreettisesti, että oman tuotannon 
hinta- ja laatutasossa on kehitettävää. Tässä yhteydessä on kuitenkin 
huomattava, että Tampereen Kaupunkiliikenne liikelaitoksen (TKL) toi-
minta on yleisesti ottaen hyvällä tasolla ja kehittynyt oikeaan suuntaan. 
Kokemukset ulkopuolisista palveluntuottajista ovat kuitenkin asetta-
neet tavoitetason korkeammalle.

Liiketoiminnan ohjaus näkee monituottajamalliin perustuvan jouk-
koliikenteen tuotantotoiminnan kaupungin kokonaisedun mukaisena 
ratkaisuna. Oma tuotanto on tarkoituksenmukaista säilyttää jatkossa-
kin merkittävänä toimijana, joka selvitystä tehneen ohjausryhmän esi-
tyksen mukaan olisi jatkossa vähintään 70 liikenteessä olevaa autoa. 
Oman tuotannon markkinaosuuden pienentäminen ei ole itsetarkoi-
tus, vaan näin voidaan menetellä mikäli markkinoilla toimivat liiken-
nöitsijät pystyvät vastaamaan tilaajan palvelustrategiaan omaa tuotan-
toa paremmin.

TKL on sopeutunut nykymallin mukaista kilpailuttamista seuran-
neeseen suoritteen vähenemiseen hyvin. Hitaasti omaa tuotantoa su-
pistava kilpailuttaminen ei kuitenkaan ole enää jatkossa toivottava 
kilpailuttamismalli. TKL:n toiminnan kehittämiseen ja johtamiseen liit-
tyvien tekijöiden kannalta on perustellumpaa saattaa oma tuotanto ha-
lutetulle ja liiketaloudellisesti toimivalle tasolle lähivuosien aikana sillä 
edellytyksellä, että tämä on kaupungin edun mukaista.
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Kaupunki voi osin omilla ratkaisuillaan vaikuttaa markkinoiden toi-
mivuuteen ja siihen millaiset edellytykset eri toimijoilla on menestyä 
kaupungin järjestämissä tarjouskilpailuissa. Oman tuotannon organi-
sointitavan selvittämisestä päätettäessä on mahdollisuus vaikuttaa po-
sitiivisesti joukkoliikennemarkkinoiden toimivuuteen.

Kilpailuttamisen lähtökohtana ja edellytyksenä on toimivat 
markkinat.

Oman tuotannon jatkuva kehittäminen on välttämätöntä ja ta-
voitetaso hinnan ja laadun osalta on asetettava riittävän kor-
kealle, mutta realistiselle tasolle. Tulevaisuuden tavoitteeksi 
on asetettava pidemmällä aikavälillä se, että TKL:n asema va-
kiinnutetaan sekä hinnan että palvelun laadun osalta ulkoisille 
toimijoille tasavertaisena toimijana.
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4. Ohjausryhmän tarkastelemat vaihtoehdot ja esitys Tampereen 
Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen organisointitavaksi

suoritteeseen. TKL toimisi liikelaitoksena suoritteen supistumisen mu-
kaisesti nykyistä pienempänä toimijana.

Ohjausryhmä totesi selvityksen alussa vaihtoehdon 2. eli nykyisen 
kilpailuttamisvaihtoehdon toimivaksi ratkaisuksi, josta on saatu hyviä 
kokemuksia (ks. luku 2.3.). TKL on pystynyt sopeutumaan nykyiseen 
kilpailutustahtiin. Ongelmaksi nähtiin kilpailuttamisen vauhti, joka ei 
mahdollista kokoluokaltaan riittävän suurten tarjouskilpailujen järjes-
tämistä. Näin ollen mahdollisten kilpailutuksiin osallistuvien yritysten 
joukko on rajattu käytännössä jo nykyisin Tampereen alueelle toimiviin 
operaattoreihin. Vasta viimeksi järjestetyn tarjouskilpailun kokoluokka 
(8+8 autoa) alkoi hieman kiinnostaa ulkopuolisiakin alan toimijoita. On 
oletettavaa, että suurempien erien myötä syntyy parempi kilpailutilan-
ne ja tilaajan näkökulmasta parempia tarjouksia. 

3. Osittainen TKL:n kilpailutus liikkeen luovutuksena 
(kuljettajat+autot) yhdessä tai useammassa osassa, jonka 
jälkeen TKL:n markkinaosuus on noin 40-60 % vuoden 2007 
tasoon verrattuna. TKL:n toiminta sopeutetaan näin kerralla 
haluttuun tavoitetilaan ja TKL toimii liikelaitoksena

Vaihtoehdossa 3. suoritettaisiin yksi tai useampi kilpailutus liikkeen luo-
vutuksena, jossa kilpailutuksen voittajalle siirtyisi osa TKL:n kuljettajista 
ja autoista operoitavan suoritteen mukana. Tässä vaihtoehdossa lop-
putulos olisi TKL:n suoritteen näkökulmasta sama kuin vuonna 2020, 
mutta suorite supistuisi tavoitetasoon kerralla. Muutoin TKL toimisi jat-
kossakin liikelaitoksena. 

Ohjausryhmä totesi tämän vaihtoehdon olevan useasta näkökul-
masta perusteltu ja realistinen. Liikkeen luovutuksena toteutettava 
kilpailutus mahdollistaa kokoluokaltaan suuren kilpailukohteen, millä 
voidaan lisätä kilpailua markkinoilla. Kaupungin sisäisen liikenteen li-
säksi markkinoiden toimivuus on tärkeää seudullisen joukkoliikenteen 

4.1. Alustavat vaihtoehdot

Ohjausryhmä selvitti aluksi kuusi erilaista vaihtoehtoa, joiden pohjalta 
jatkotarkasteluun otettiin realistisimmat vaihtoehdot. Seuraavassa tar-
kastelussa käydään läpi alustavat vaihtoehdot.

1. Joukkoliikenteen kilpailuttaminen keskeytetään, TKL toimii 
jatkossakin nykymuodossaan liikelaitoksena

Vaihtoehdossa 1. joukkoliikenteen kilpailuttaminen keskeytettäisiin 
siten, ettei nykyistä enempää TKL:n operoimia linjoja siirrettäisi tar-
jouskilpailujen kautta yksityisten operaattoreiden tuottamiksi. Jo kil-
pailutetut linjat säilyisivät jatkossakin yksityisten tuottamina. Tässä 
vaihtoehdossa TKL jatkaisi nykymuodossaan toimintaansa kehittäen 
liikelaitoksena ja pysyisi likimain nykyisen kokoisena. 

Ohjausryhmä näki vaihtoehdon 1. mahdolliseksi siinä tapaukses-
sa, että joukkoliikenteen markkinat eivät toimisi riittävän hyvin. Jo kil-
pailutettujen linjojen kokemusten osalta tämä vaihtoehto ei ole ensisi-
jainen ratkaisu. 

2. Kilpailuttamista jatketaan nykyisellä tahdilla (n. 6 autoa/
vuosi) noin vuoteen 2018, jolloin TKL:n markkinaosuus 
on noin 40-60 % vuoden 2007 tasoon verrattuna. TKL:n 
toiminta sopeutetaan laskevaan suoritteeseen ja TKL toimii 
liikelaitoksena

Vaihtoehdossa 2. kilpailuttamista jatkettaisiin nykyisellä tahdilla, joka 
tarkoittaa keskimäärin noin kuuden TKL:n auton vuosittaista vähen-
tymää aina vuoteen 2020 saakka. Vuoden 2020 tilanteessa TKL:n 
markkinaosuus olisi noin 40-60 prosenttia. Tässä vaihtoehdossa TKL 
sopeuttaisi toimintaansa kilpailuttamisen mukaisella tavalla laskevaan 



 Tampereen kaupunkiliikenne  23

kannalta – riippumatta valittavasta seutuliikenteen järjestämistavasta. 
Hahmoteltu liikkeen luovutus käsittäisi noin 30-35 autoa ja noin 100 
kuljettajaa. Liikkeen luovutukseen valittavista linjoista joukkoliikenteen 
tilaaja tekisi suunnitelman seudun liikennöinti sekä mahdollinen raitio-
liikenne huomioon ottaen erillisen selvityksen perusteella, siten että 
liikkeen luovutus tapahtuisi vuosina 2013-2014. TKL:n henkilöstössä 
vaihtoehto ei saanut kannatusta.

4. Yhtiövaihtoehdot: in-house, vapaan kilpailun yhtiö, 
seudullinen yhtiö

Vaihtoehdossa 4. tarkasteltiin useampia vaihtoehtoisia yhtiövaihto-
ehtoja. In-house yhtiö ei osallistuisi avoimiin kilpailutuksiin, vaan saisi 
neuvottelun kautta tietyn suoritteen suoraan joukkoliikenteen tilaajal-
ta. Vapaan kilpailun yhtiövaihtoehdossa ”TKL Oy” toimisi markkinoilla 
kuten yksityisetkin bussioperaattorit. Seudullisessa yhtiövaihtoehdossa 
yhtiön omistajina olisivat Tampereen lisäksi seudun kunnat.

Ohjausryhmä tarkasteli erilaisia yhtiövaihtoehtoja ja totesi ne tässä 
vaiheessa eri syihin perustuen kaupungin kannalta epäedullisiksi. TKL:n 
näkökulmasta yhtiömuoto saattaisi joissain tilanteissa olla toiminnan 
kehittämisen kannalta perusteltu, mutta kaupunkikonsernin kannalta 
yhtiömallit eivät osoittautuneet tavoiteltaviksi vaihtoehdoiksi. Esimer-
kiksi TKL:n varsin merkittävät eläkemenoperusteiset maksut jäävät kau-
pungin maksettaviksi. Tilaajan (jatkossa isäntäkuntamalliin perustuva 
seudullinen joukkoliikennelautakunta) kannalta on tärkeää, että omalta 
tuotannolta voidaan hankkia tarvittavat palvelut jatkossakin ilman kil-
pailutusta, jolloin oman tuotannon järjestäminen liikelaitoksena, joka 
ei osallistu markkinoilla tarjouskilpailuun on soveltuva organisaatiomal-
li (ks. luku 2.3.1). Seudun kuntien omistamalle yhtiölle ei nähty edelly-
tyksiä eikä tarvetta. 

Selvitystyön aikana valmisteltiin kaupungin omistajapoliittisia lin-
jauksia, jotka huomioitiin selvitystyön aikana. Kaupunginvaltuusto hy-
väksyi Tampereen kaupungin yhtiöiden ja yhteisöjen omistajapolitiikan 
ja omistajapoliittiset linjaukset 15.9.2010. Omistajapoliittisissa linjauk-
sissa linjattiin, ettei uusia yhtiöitä perusteta toimiville markkinoille tar-

koituksena jäädä pysyväksi toimijaksi. Niin sanottujen in-house –yhti-
öiden osalta vastaavasti linjattiin, että in-house –yhtiöitä perustetaan 
ainoastaan välivaiheeksi siirtymisessä kohti markkinaehtoista toimin-
taa tai toiminnasta luovuttaessa. Poikkeuksina linjauksista ovat kuntien 
yhteisenä ratkaisuna toteutettavat yhtiöt tai lainsäädäntöön perustu-
vat tekijät. Linjausten mukaisesti TKL:n yhtiöittäminen ei ole perustel-
tua. Tampereen kaupungin näkökulmasta omaa tuotantoa on tarkoituk-
senmukaista olla jatkossakin.

5. Totaaliulkoistus/TKL myydään yksityisille toimijoille, 
joukkoliikenteen tuottamista ei nähdä kaupungin 
ydintoimintona ja markkinoiden toimivuuteen uskotaan

Vaihtoehdossa 5. TKL myytäisiin tarjouskilpailun perusteella todennä-
köisesti useammassa osassa yksityisille toimijoille. Tässä vaihtoehdossa 
kaupunki ei olisi jatkossa joukkoliikenteen tuottaja ja tarvittavat palve-
lut hankittaisiin kokonaisuudessaan markkinoilta.

Ohjausryhmä ei nähnyt vaihtoehtoa realistisena. Markkinoilta on 
saatavissa laadukkaita ja kustannuksiltaan kohtuullisia joukkoliikenne-
palveluja, mutta täysin markkinoiden varaan joukkoliikennepalvelujen 
järjestämistä ei haluta jättää. Omalle tuotannolle hahmoteltu rooli ti-
laajan strategisena kumppanina nykyistä pienempänä toimijana halu-
taan mahdollistaa.

6. Muut vaihtoehdot/vaihtoehtojen yhdistelmät

Vaihtoehdossa 6. hahmoteltiin muita mahdollisia vaihtoehtoja tai ni-
mettyjen vaihtoehtojen yhdistelmiä. Ohjausryhmä ei löytänyt realistisia 
muita vaihtoehtoja.

Ohjausryhmän tarkastelemien alustavien vaihtoehtojen hyviä ja 
huonoja puolia on koottu taulukkoon 5. siten, ettei niiden merkittävyyt-
tä ole erikseen painotettu.
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Vaihtoehto
1. Joukkoliikenteen kilpailuttaminen keskeyte-
tään, TKL toimii jatkossakin nykymuodossaan 
liikelaitoksena

2. Kilpailuttamista jatketaan nykyisellä tahdilla 
(n. 6 autoa/vuosi) noin vuoteen 2018, jolloin 
TKL:n markkinaosuus on noin 40-60 % vuoden 
2007 tasoon verrattuna. TKL:n toiminta sopeu-
tetaan laskevaan suoritteeseen ja TKL toimii 
liikelaitoksena

3. Osittainen TKL:n kilpailutus liikkeen luovu-
tuksena (kuljettajat+autot) yhdessä tai useam-
massa osassa, jonka jälkeen TKL:n markkina-
osuus on noin 40-60 % vuoden 2007 tasoon 
verrattuna. TKL:n toiminta sopeutetaan näin 
kerralla haluttuun tavoitetilaan ja TKL toimii 
liikelaitoksena

+
• TKL riittävän suuri, jotta oman tuotannon edut (poikke-

ustilanteet, kokeilutoiminta) voidaan hoitaa vaivatta

• spekulointi loppuu, TKL:n henkilöstön epävarmuus tule-

vasta poistuu (ainakin osittain)

• TKL:n ja (AKK:n) voimavarat voidaan kohdentaa toimin-

nan laadun kehittämiseen

• välillinen työllistämistaso (eritoten AKK:n korjaamopal-

velut) vakiintuu

• sopeuttaminen TKL:n henkilöstön ja kaluston osalta hal-

littavissa luonnollisen poistuman kautta

• tähän on jo totuttu – eli kokemuksia kilpailutuksesta ja 

sen vaikutuksista on kaikilla  

osapuolilla.

• saataneen kustannussäästöjä ainakin lyhyellä tähtäimel-

lä

• kirittää oman tuotannon tehostumista lyhyellä tähtäi-

mellä

• liikkeen luovutuksen yhteydessä mahdollisuus sopeut-

taa kalusto ja henkilöstö kerralla tulevan tarpeen mukai-

selle tasolle

• epävarmuus tulevasta poistuu

• onnistuneella luovutuksella joukkoliikenteen kokonais-

kustannuksissa voidaan saavuttaa  säästöjä

• toteuttaa parhaiten kaupungin kilpailuttamistavoitteen 

– päästään nopeasti haluttuun lopputulokseen

• riippumaton seutuliikenteen kilpailuttamisesta, paitsi 

että saadaan parempi lopputulos, kun odotetaan

• oma tuotanto liikelaitoksena mahdollistaa tilaajan jous-

tavat liikenteen järjestämistavat 

• TKL merkittävässä asemassa markkinoiden vastapainona

-
• kilpailuttamisen kautta saadut kustannussäästöt 
eivät lisäänny
• vanhat rasitteet sekä ongelmat jäävät ja vaativat 
erillisiä ratkaisuja

• epävarmuus tulevista kilpailutuskohteista
• vaara, että omalle tuottajalle jää kalliisti operoi-
tava ja osapäiväinen liikenne sekä erilaiset  ”täyte-
vuorot”
• tasaisen vauhdin taulukkoa vaikea noudattaa kil-
pailutuksessa kun sopivia
kokonaisuuksia pyritään muodostamaan
• ei lisää kilpailua markkinoilla

• henkilöstön vastustus
• epävarmuus luovutettavan osuuden kiinnosta-
vuudesta ja tarjoustasosta. Epäonnistuminen tässä 
kilpailutuksessa loisi kielteistä julkisuuskuvaa
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4. Yhtiövaihtoehdot: in-house, vapaan kilpai-
lun yhtiö, seudullinen yhtiö

5. Totaaliulkoistus/TKL myydään yksityisille 
toimijoille, joukkoliikenteen tuottamista ei 
nähdä kaupungin ydintoimintona ja markki-
noiden toimivuuteen uskotaan

6. Muut vaihtoehdot/vaihtoehtojen yhdistel-
mät

• ristiriidassa kaupungin omistajapolitiikan kanssa
• ilman pitkiä ”pohjasopimuksia” vapaaseen kilpai-
lutukseen osallistuminen on riski
• ilman laajennettua omistuspohjaa riskin ottami-
nen kilpailutuksessa, voittaminen ja 
myöhemmin mahdollinen tappiollinen tulos synnyt-
tävät vähintäänkin pahoja puheita
• mahdolliset konsernihallinnon hankintaohjeet ra-
joittavat osakeyhtiön luonnollista
toimintaa ja rasittavat kannattavuutta

• joukkoliikenne kokonaan ulkopuolisten toimijoi-
den varassa (riskit)
• lakko/hinta –riskit
• liikenteen kokeilualusta puuttuu ja joustavuus 
heikkenee
• henkilöstön työllistyminen epävarmaa – sosiaali-
set ratkaisut
• välilliset (mm. AKK) työllisyysvaikutukset

Ohjausryhmä ei löytänyt realistisia muita vaihtoeh-
toja.

Taulukko 5. Ohjausryhmän tarkastelemien alustavien vaihtoehtojen hyvät ja huonot puolet.

• ”puhtaalta pöydältä” aloittaminen

• henkilöstökuluja rasittavat vanhat eläkevastuut poistu-

vat (siirtyvät konsernille)

• itsenäisempi asema (oma oikeushenkilö)

• omistusjärjestelyt helpommin toteutettavissa

• mahdolliset kustannussäästöt

• kaupungin organisaatio ja tase keventyy
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4.2. Kaupunginhallituksen suunnittelujaoston 
linjaukset 24.5.2010 ja 16.8.2010
Alustavien vaihtoehtojen pohjalta ohjausryhmä esitti kaupunginhalli-
tuksen suunnittelujaostolle 24.5.2010 kahta vaihtoehtoa (vaihtoehdot 
2. ja 3.) jatkoselvitystä varten. Suunnittelujaoston päätöksen mukaisesti 
jatkoselvitystä varten valittiin vaihtoehdot:

2) Kaupunkiliikenne jatkaa toimintaa liikelaitoksena tilaajan kilpailutus-
tahtiin sopeuttaen. Kilpailuttamista jatketaan nykyisellä tahdilla (noin 
6 autoa/vuosi) vuoteen 2020, kunnes Tampereen Kaupunkiliikenteen 
osuus on 40–60 prosenttia vuoden 2007 tasoon verrattuna. 

ja

3) Kaupunkiliikenne jatkaa toimintaa liikelaitoksena sopeuttaen toimin-
ta tilaajan nopeutettuun kilpailutustahtiin siten, että yhden tai
useamman kilpailutuksen yhteydessä tehdään kaluston ja henkilöstön 
liikkeen luovutus. Kaupunkiliikenteen tavoiteosuus on 40–60 prosenttia 
vuoden 2007 tasoon verrattuna.

Kesäkuussa 2010 toteutunut liiketoimintakauppa, jolla Väinö Paunu Oy 
osti Veolia Transport Tampere Oy:n liiketoiminnat vaikutti Tampereen 
joukkoliikennemarkkinoihin siten, että katsottiin ettei nykyistä kilpai-
lutustahtia (vaihtoehto 2.) voida enää pitää mielekkäänä. Näin ollen 
ohjausryhmä katsoi, että toteuttamiskelpoiset vaihtoehdot ovat joko 
osittainen kilpailutus liikkeen luovutuksena (vaihtoehto 3.) ja jollei tä-
män vaihtoehdon kautta saada riittävän hyviä tarjouksia, joukkoliiken-
teen kilpailuttaminen keskeytetään (vaihtoehto 1.).

Jatkoselvityksen perusteella ohjausryhmä esitti kaupunginhallituk-
sen suunnittelujaostolle 16.8.2010 väliraportissa, että Tampereen Kau-
punkiliikenne Liikelaitoksen toimintaa jatketaan liikelaitoksena sopeut-
taen toiminta tilaajan nopeutettuun kilpailutustahtiin siten, että yhden 
tai useamman kilpailutuksen yhteydessä tehdään kaluston ja henkilös-
tön liikkeen luovutus. TKL:n tavoiteosuus kaupungin sisäisestä joukkolii-

kenteestä kilpailutuksen jälkeen on 40-60 prosenttia (noin 60-70 autoa) 
vuoden 2007 tasoon verrattuna. Mikäli kilpailuttamisella ei saavuteta 
tyydyttäviä tarjouksia joukkoliikenteen kilpailuttaminen keskeytetään. 
Suunnittelujaosto merkitsi väliraportin tiedoksi.

Ohjausryhmä jatkoi selvitystyötään suunnittelujaostolle 16.8.2010 
esitetyn vaihtoehdon pohjalta. 

Ohjausryhmässä korostettiin muun muassa sitä, että osittai-
nen liikkeen luovutus toteutetaan mikäli se katsotaan kau-
pungin kannalta kokonaisuudessaan tarkoituksenmukaiseksi 
ratkaisuksi. Osittainen liikkeen luovutus ei ole tavoite, vaan 
keino saavuttaa kaupungin kannalta positiivisia vaikutuksia.

4.3.  Ohjausryhmän esityksen laskelmat ja 
vaikutukset sekä riskienhallinta
4.3.1. Vaikutukset Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen 
talouteen ja toiminnan kehittämiseen

Ohjausryhmän esitys pienentää Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelai-
toksen tilaajalle tuottamien suoritteiden määrää ja sitä kautta liikevaih-
toa. Muuttuvat kulut vähenevät vastaavalla tavalla, mutta haasteeksi 
nousee kiinteiden kustannusten (esim. hallinto- ja tukipalveluhenki-
löstö, tilat) sopeuttaminen suhteessa vähenevään liikevaihtoon. Suo-
ritemäärän laskiessa suoriteyksikköä kohden jakautuvat kiinteät kulut 
tulevat tehostamistoimenpiteistä huolimatta olevaan mitä luultavim-
min aiempaa korkeammat. Toisaalta tilanteen stabiloiduttua osittaisen 
liikkeen luovutuksen jälkeen mahdollinen uusi operoitavaksi tuleva 
liikenne puolestaan alentaa yksikkökohtaisia kiinteitä kuluja. Tässä ti-
lanteessa TKL olisi ensimmäistä kertaa vertailukelpoisessa asemassa 
ulkopuolisten operaattoreiden kanssa, kun tarkastelun kohteena olisi 
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uusi lisäliikenne ja sen operointikustannukset.
Ohjausryhmän esitys normalisoi TKL:n toiminnan nopeammin kuin 

vähitellen tapahtuva kilpailuttaminen. Tämä vaikuttaa positiivisesti 
TKL:n toiminnan kehittämiseen, kun toiminnan sopeuttamisen sijaan 
toimiva johto voi keskittyä täysipainoisesti kehittämään laatutavoitteet 

täyttävää tehokasta joukkoliikennettä yhteistyössä henkilöstön kanssa.
Taulukoissa 6. ja 7. esitetään TKL:n tuloslaskelmaennusteet suun-

taa-antavina vuosina 2011–2015 vuoden 2012 tasoon keskeytetyn kil-
pailutuksen sekä vuosina 2013–2014 tapahtuvan liikkeen luovutuksen 
tilanteissa.  

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos / keskeytetty kilpailutus 2012 tasoon
Tuloslaskelmaennusteet (1 000 euroa)

TA 2011 Ennuste 
2012

Ennuste 
2013

Ennuste 
2014

Ennuste 
2015

Liikevaihto 26 240 26 000 26 520 27 050 27 600
Valmistus omaan käyttöön
Liiketoiminnan muut tuotot 297 300 300 300 300
Tuet ja avustukset kunnalta 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100
Materiaalit ja palvelut

Aineet tarvikkeet ja tavarat -4 450 -4 690 -4 830 -4 975 -5 120 
Palvelujen ostot -4 385 -4 300 -4 330 -4 485 -4 530 

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -11 290 -11 320 -11 650 -12 020 -12 380 
Henkilösivukulut

Eläkekulut -5 571 -5 510 -5 660 -5 820 -5 980 
Muut henkilösivukulut -685 -690 -700 -720 -740 

Poistot ja arvonalentumiset -2 740 -2 650 -2 500 -2 180 -2 000 
Liiketoiminnan muut kulut -416 -240 -250 -250 -250 
Liikeylijäämä (-alijäämä) 100 0 0 0 0
Rahoitustuotot ja -kulut

Kunnalle maksetut korkokulut 0 0 0 0 0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 100 0 0 0 0
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 17 12 0 0 0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 117 12 0 0 0

Taulukko 6. Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen tuloslaskelmaennusteet 2011 – 2015 tilanteessa jossa 
joukkoliikenteen kilpailutus keskeytetään vuoden 2012 tasoon.
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Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos / liikkeenluovutus 2013-2014
Tuloslaskelmaennusteet (1 000 euroa)

TA 2011 Ennuste 
2012

Ennuste 
2013

Ennuste 
2014

Ennuste 
2015

Liikevaihto 26 240 26 000 24 920 22 200 21 050
Valmistus omaan käyttöön
Liiketoiminnan muut tuotot 297 300 300 300 300
Tuet ja avustukset kunnalta 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100
Materiaalit ja palvelut

Aineet tarvikkeet ja tavarat -4 450 -4 690 -4 540 -4 080 -3 890 
Palvelujen ostot -4 385 -4 300 -4 140 -3 750 -3 530 

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -11 290 -11 320 -11 000 -9 860 -9 400 
Henkilösivukulut

Eläkekulut -5 571 -5 510 -5 380 -5 150 -5 040 
Muut henkilösivukulut -685 -690 -660 -610 -590 

Poistot ja arvonalentumiset -2 740 -2 650 -2 370 -1 930 -1 780 
Liiketoiminnan muut kulut -416 -240 -230 -220 -220 
Liikeylijäämä (-alijäämä) 100 0 0 0 0
Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0

Kunnalle maksetut korkokulut 0 0 0 0 0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 100 0 0 0 0
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 17 12 0 0 0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 117 12 0 0 0

Taulukko 7. Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen tuloslaskelmaennusteet 2011 – 2015 tilanteessa jossa 
vuosina 2013–2014 toteutetaan osittainen liikkeen luovutus.  

Ohjausryhmän esityksen mukaisessa vaihtoehdossa (Taulukko 7.) suorit-
teen väheneminen toteutuu vuosina 2013–2014 ja näkyy täysimääräisenä 
koko vuoden osalta vuonna 2015. Liikevaihdon väheneminen kompensoi-
tuu materiaalien ja palveluiden (kuten polttoaine, huolto- ja korjauspalve-

lut) tarpeen vähentymisenä, henkilöstökulujen alentumisena sekä poisto-
jen pienenemisen kautta. Toiminnan kehittämisellä pyritään siihen, että 
merkittävimmät kuluerät alenevat suhteellisesti liikevaihtoa enemmän.
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4.3.2. Vaikutukset Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen 
henkilöstöön, henkilöstöpolitiikka ja henkilöstön näkemys 
esityksestä

Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstövaikutukset

Henkilöstöpolitiikka seuraa kaupunkistrategian tavoitteita. Konsernin 
kokonaisedun huomioiminen tarkoittaa henkilöstöpolitiikan näkökul-
masta tässä sitä, että henkilöstömäärä sovitetaan yhteen tarkoituksen-
mukaisen oman tuotannon ja kilpailutusten määrän kanssa. Toiminnan 
tarkoituksenmukainen järjestäminen ohjaa henkilöstösuunnittelua. 

Toiminnan tehostaminen edellyttää työnjohdolta huomion suun-
taamista osaamisen johtamiseen ja työhyvinvointiin liittyviin kysymyk-
siin, jotta huomattavan korkeita sairauspoissaoloprosentteja saadaan 
alennettua. Tämä edellyttää dynaamista ja strategiaan pohjautuvaa 
henkilöstösuunnittelua sekä konkreettisia kehittämistoimenpiteitä toi-
mintatavoissa.

Jo liikkeen luovutuksen valmisteluvaiheessa tulee huomioida kau-
punkiliikenteen toiminnallinen yhteys Infratuotannon autokorjaamo-
palvelujen kanssa. Toiminnat ovat nyt organisatorisesti erillään, mut-
ta toiminnallinen yhteys on selkeä. Mikäli linjoja jatkossa kilpailutetaan 
siten, että korjaushenkilöstö ei ole luovutuksessa mukana, tulee tämän 
työntekijäryhmän osalta sopeuttamistarve entisestään kasvamaan.

Liikkeen luovutuksessa tiettyyn liiketoimintakokonaisuuteen kuu-
luva henkilöstö siirtyy luovutettavan kohteen mukana entisin palvelus-
suhteen ehdoin. Henkilöstöpoliittisesti liikkeen luovutusta on pidetty 
hyvänä vaihtoehtona, koska siinä henkilöstön palvelussuhteiden jatku-
minen voidaan turvata huolimatta siitä, että tietty toiminta tai osa toi-
minnasta kaupungin omana toimintana lakkaa.

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen henkilöstön kanta 
TKL:n toiminnan kehittämiseksi

Henkilöstö pitää perusteltuna, että myös oman liikenteen pitää olla 
kilpailukykyinen hinnan ja laadun osalta. Valmistelussa on korostunut 
hinta. On totta, että tällä hetkellä oma tuotanto ei ole kilpailukykyinen 
hintakilpailussa. 

Ensi vaiheessa tulee poistaa sisäiset esteet. Kaupungin sisäinen las-
kutus (tilavuokrat, palkka- ja keskushallinnon laskutus…) tulee saada 
vastaamaan ensisijaisesti markkinahintoja tai toissijaisesti antaa mah-
dollisuus ostaa palvelut markkinoilta. 

Kannattavan liikenteen lähtökohta toteutetussa laajuudessa on 
oma korjaamotoiminta ja autojen säännöllinen huoltotoiminta, josta 
nyt on tietoisesti luovuttu. Huollosta tinkiminen johtaa nopeasti lisään-
tyviin käyttökustannuksiin ja matkustajien matkustusviihtyvyyden hei-
kentymiseen.

Useasti tilaajan taholta on nostettu esille myös henkilöstökustan-
nukset ja erityisesti henkilökunnan korkea sairastavuus. Suurin yksit-
täinen tekijä pitkällä aikavälillä on työyhteisön vaikutus. Hyvän työ-
yhteisön rakentaminen on paras tae sairaslomien vähentämiseksi. 
Valmisteilla oleva kehityssuunta vie toiseen suuntaan. 

Markkinoiden yksipuolistuminen Veolian vetäydyttyä nopeasti 
Tampereelta, seutuliikenteen ja raideliikenteen tulossa olevat ratkai-
sut puoltavat ehdottomasti tässä vaiheessa omaa vahvaa kaupunkilii-
kennettä ennen ratkaisujen syntymistä näissä avoimissa kysymyksissä. 
Henkilöstö haluaa olla mukana toteuttamassa kilpailukykyistä kaupun-
kiliikennettä. Se onnistuu vain turvaamalla oman tuotannon osuus lä-
hellä nykyistä tasoa.
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5. Ohjausryhmän esityksen vaikutukset ja riskienhallinta

ta kalustosta. Kirjanpidossa taloudellinen vaikutus on todennäköisesti 
neutraali, mutta kaupungin rahoitusasema paranee. 

Strategisiksi päämääriksi 2020 on kaupunkistrategiassa asetettu 
muun muassa ”Kaupunkia johdetaan konsernin kokonaisedun näkökul-
masta” ja ”Joukkoliikenne on sujuvin vaihtoehto”. Esitys on strategisten 
päämäärien mukainen.

5.3. Vaikutukset kaupungin muihin yksiköihin

Ohjausryhmän esitys vaikuttaa eniten Tampereen Infratuotanto Lii-
kelaitokselta hankittavien huolto- ja korjaamopalvelujen määrään ja 
sitä kautta Infratuotannon korjaamon työkantaan. Tämä on huomioitu 
Infratuotannon selvityksen aikana tehdyissä laskelmissa ja asia pysty-
tään hoitamaan osana Infratuotannon toiminnan sopeuttamista.

Nekalan varikolta vapautuu jossain määrin ulkopaikoitustilaa mi-
käli TKL:n osittainen liikkeen luovutus toteutuu. Tässä vaiheessa ei ole 
selkeää käsitystä onko vapautuvaa kapasiteettiä mahdollista hyödyntää 
tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Muiden kaupungin tukipalvelujen kohdalla ohjausryhmän esityk-
sen toteutumisen ei ole katsottu aiheuttavan merkittäviä vaikutuksia.  

5.4. Vaikutukset joukkoliikenteen asiakkaisiin

Kilpailuttamisella ei suoranaisesti voida katsoa olevan vaikutusta asi-
akkaisiin. Joukkoliikenteen tilaaja päättää halutun palvelutason, jonka 
tuottajat toteuttavat. Palvelutasoon kuuluvat mm. vuorotarjonta, ai-
kataulut, reitit, pysäkit ja hinnoittelu. Liikenteen toteutumista ja laa-
tua ohjataan sopimuksella. Koskaan liikenne ei ole täysin tasalaatuista 
mutta asiakkaan näkökulmasta sillä, kuka palvelun tuottaa ei pitäisi olla 
vaikutusta.

5.1. Vaikutukset joukkoliikenteen tilaajan talouteen

Joukkoliikenteen kilpailuttamisella tavoitellaan kokonaistaloudellisesti 
edullisempia tuotantohintoja. Tuotantokustannuksen lisäksi kokonais-
taloudelliseen edullisuuteen vaikuttaa liikenteen laatutekijät. Liikkeen 
luovutuksen toteutumisen lähtökohtana on, että haluttu laatu saadaan 
omaa tuotantoa edullisemmilla tuotantohinnoilla. Tämä vapauttaa ti-
laajan resursseja yhä parempaan palvelutasoon ja lipunhintojen pitä-
miseen edullisina. On mahdollista, että liikkeen luovutus lisää kilpailua 
joukkoliikennemarkkinoilla ja alentaa siten joukkoliikenteen järjestämi-
sen kustannuksia. Säästyneet resurssit voidaan kohdistaa parempaan 
palvelutasoon ja edullisempiin lipunhintoihin.

5.2. Vaikutukset kaupungin talouteen ja 
kaupunkistrategiaan
Ohjausryhmän esittämän vaihtoehdon mukainen ratkaisu vaikuttaa 
onnistuessaan kaupungin talouteen positiivisesti. Koko kaupunkia kos-
kevassa tarkastelussa taloudelliset vaikutukset koostuvat useista eri 
tekijöistä. Osittaisen liikkeen luovutuksen talousvaikutukset näkyvät 
tilaajalle suoraan edullisimpina tuotantohintoina. Oman tuotannon 
toiminnan kehittämisellä pyritään vastaavasti nykyistä suhteellisesti 
edullisimpiin hintoihin, siten ettei liikelaitokselle asetettava liikeylijää-
mätaso oleellisesti muutu. Tampereen Infratuotannon korjaamotoi-
minnan tehostamistoimenpiteillä pyritään oman korjaustoiminnan kus-
tannusten laskuun vaikutusten näkyessä erikseen sovittavalla tavalla. 
Oman tuotannon osuuden pienentyminen merkitsee vähentyvää inves-
tointitarvetta kaupungin omistamalle linja-autokalustolle, jolloin pää-
omaa sitoutuu nykyistä vähemmän ja kaupungin tase kevenee. Liikkeen 
luovutus voidaan toteuttaa useammalla eri tavalla, mutta lähtökohtai-
sesti kaupunki saa luovutuksen yhteydessä korvauksen luovutettavas-
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5.5. Vaikutukset joukkoliikenteen markkinoihin

Ohjausryhmän esitys nopeuttaa markkinoilta ostettavan suoritteen 
osuuden lisääntymistä. Osittaisena liikkeen luovutuksena toteutettava 
kilpailutus mahdollistaa kokoluokaltaan suuren kilpailukohteen, millä 
voidaan lisätä kilpailua markkinoilla ja tätä kautta saada parempia tar-
jouksia. Kaupungin sisäisen liikenteen lisäksi markkinoiden toimivuus 
on tärkeää seudullisen joukkoliikenteen kannalta – riippumatta valitta-
vasta seutuliikenteen järjestämistavasta.

5.6. Vaikutukset raideliikennettä koskeviin 
suunnitelmiin
Syksyllä 2010 on käynnistetty raitiotieliikenteen alustava yleissuunnitel-
ma välille Hervanta - Lentävänniemi. Kyseinen raitiotielinja voisi olla lii-
kenteessä noin vuoden 2020 tienoilla. Raitiotieliikenteen mahdollinen 
käynnistyminen on otettava huomioon joukkoliikenteen kilpailutuk-
sessa. Raitiotieliikenteellä on vaikutusta kilpailutettavien linjojen lisäk-
si myös mahdollisen liikkeen luovutuksen kokoon. Raitiotieliikenteen 
laajuus olisi suuruusluokaltaan noin 15 raitiovaunuyksikköä, mikä tar-
koittaa hieman suuremman, noin 20-25 nykyisen bussin korvautumista. 
Toisaalta joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvutavoitteet edel-
lyttävät myös bussiliikenteen tarjonnan lisäämistä ja näin ollen raitiotie-
liikenteen vaikutukset bussiliikenteen vähenevään määrään saattavat 
kompensoitua merkittävästi palvelutarjonnan lisäyksestä. Mahdollinen 
raitiotieliikenne pienentänee liikkeen luovutuksena kilpailutettavaa 
määrää arviolta 5-10 autoa, mikäli TKL:n liikenteessä olevan kaluston 
määräksi mitoitetaan 70 autoa. Liikkeen luovutuksen koko olisi tällöin 
20-25 auton liikenne. Siirtyvän kaluston ja kuljettajien lukumäärän osal-
ta luontainen poistuma huomioonottamalla liikkeen luovutuksen kokoa 
on mahdollista pienentää liittäen kilpailuun myös puhdasta liikenteen 
ostamista. Arviossa on otettu huomioon bussiliikenteen nettovähene-
mä. TKL on lisäksi varteenotettava vaihtoehto raitiotieliikenteen ope-
raattoriksi.

5.7. Vaikutukset seudun joukkoliikenteeseen

Uuden, 3.12.2009 voimaantulleen joukkoliikennelain mukaisesti seutu-
liikennettä operoidaan ns. siirtymäkauden liikennesopimuksin ja pää-
osin kyseiset sopimukset päättyvät 30.6.2014. Seutuliikenteen volyymi 
on noin 80 autoa. Sopimusten päättymisen jälkeen liikenne jatkuu joko 
palvelusopimusasetuksen mukaisena tai markkinaehtoisena liikentee-
nä tai näiden yhdistelmänä. Seutuliikenteen järjestämistavasta tulee 
tehdä päätökset viimeistään vuoden 2012 alkupuolella. Mikäli seutu-
liikennettä kilpailutetaan, on kilpailun edellytysten lisäämiseksi Tampe-
reen sisäisen liikenteen kilpailutus ja seutuliikenteen kilpailuttaminen 
kytkettävä yhteen. Tämän johdosta päätökset siitä, miten Tampereen 
sisäisen liikenteen kilpailuttamisessa edetään, on tarkoituksenmukaista 
tehdä seudun joukkoliikenteen järjestämistapapäätöksen jälkeen.

5.8. Riskienhallinnan toteuttaminen

Tampereen kaupunkikonsernissa noudatetaan hyvää johtamis- ja hal-
lintotapaa. Siihen kuuluu osana myös riskienhallinta. Riskienhallinnan 
menetelmiä on toteutettu sekä Tampereen kaupunkiliikenne liikelai-
toksen organisointitavan selvittämistä koskevassa hankkeessa että itse 
selvitystyössä.

Riskienhallinnan toteuttamisen laajuus hankkeessa

Hankkeen osalta riskienhallintaa on toteutettu seuraavasti. Ohjaus-
ryhmää nimettäessä on huomioitu sen kokoonpanossa laaja-alainen 
asiantuntemus ja eri näkökantojen mukaantulo. Selvitystyön sisäinen 
valvonta on hoidettu väliraportoinnilla. Hankkeen osalta, kaupungin-
valtuuston asettamien tavoitteiden raportointi toteutetaan talous- ja 
strategiaryhmän toimesta normaalin raportointikäytännön mukaises-
ti kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Hankkeeseen liittyvästä tie-
dottamisesta on huolehdittu, järjestämällä liikelaitoksen henkilöstölle 
tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia. Lisäksi hankkeen etenemisestä on 
julkaistu tiedotteita eri julkaisukanavien avulla.
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Riskienhallinnan toteuttamisen laajuus selvitystyössä

Tavoitteiden saavuttamisen varmistaminen. Kaupunginvaltuuston aset-
tamaa tavoitetta, organisointitavan selvittämistä, voidaan pitää hank-
keen strategisena tavoitteena. Ohjausryhmä käsitteli asiaa toiminnal-
listen tavoitteiden kautta. Keskeisimpinä lähtökohtina oli kaupungin 
oman toiminnan tarkoituksenmukaisuuden, toiminnallisesti järkevän 
kokonaisuuden, palvelun hinnan ja laadun perusteella kustannuste-
hokkaimman ratkaisun, toiminnan jatkuvuuden sekä lainmukaisuuden 
varmistaminen. Toisin sanoen, kaupunkikonsernin kokonaisedun var-
mistaminen.
Toimintaympäristön tarkastelu. Ohjausryhmä selvitti liiketoimintaym-
päristöä koskevia tekijöitä suhteessa liikelaitoksen mutta myös kaupun-
kikonsernin toimintaan. Tarkastelussa huomioitiin sekä nykyhetki että 
tulevaisuus. Huomiota kiinnitettiin myös liikelaitoksen organisointita-
paan vaikuttaviin sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin. Ohjausryhmä perehtyi 
myös suurimpien kaupunkien joukkoliikenteen järjestämisen tapoihin. 
Lisäksi hyödynnettiin saatuja kokemuksia joukkoliikenteen hoidosta ja 
liiketoimintaedellytyksistä sekä kilpailutuksista.
Riskien arviointi. Riskien arviointi toteutettiin vertailemalla eri vaihto-
ehtoja. Kaikkia vaihtoehtoja tarkasteltaessa huomioitiin niiden hyvät ja 
huonot puolet. Vaihtoehtojen 2 ja 3 osalta tehtiin lisäksi SWOT –ana-
lyysi omistajan näkökulmasta. Tällöin tarkasteltiin vahvuuksia, heikko-
uksia, uhkia ja mahdollisuuksia, työnantajaimagon ja julkisuuskuvan, 
palvelun jatkuvuuden ja laadun, konsernitason taloudellisuuden, oman 
toiminnan tarkoituksenmukaisuuden, toiminnallisesti järkevän koko-
naisuuden sekä lainsäädännön kannalta. Arvioinnin tarkemmat tulok-
set on esitetty taulukossa 5.
Riskeihin vastaaminen. Markkinatilanteen, lainsäädännön sekä muiden 
ulkoisten tekijöiden, samoin kuin sisäisten tekijöiden seurannasta tulee 
huolehtia. Saatuja havaintoja ja niiden vaikuttavuutta suhteessa valit-
tavaan ratkaisuun tulee säännöllisesti arvioida. Markkinoiden hinta- ja 
laatutason saavuttaminen määräajassa tulee edellyttämään toimenpi-
teitä erityisesti liikelaitoksen johdolta. Liikelaitoksen toimintaa tullaan 
kehittämään yhteistyössä henkilöstön kanssa. Henkilöstön tulee tällöin 

sitoutua kehittämistä koskeviin ratkaisuihin ja kehittämistyöhön. Hyväl-
lä yhteistoiminnalla tulisi kyetä vastaamaan muutoshaasteisiin.

Riskeihin vastaamisen konkreettisemmat keinot on tarkoituksen-
mukaista määrittää vasta sen jälkeen, kun toteutustapapäätös on tehty.
Valvonnan toteuttaminen. Selvitystyön jatkotoimenpiteiden valvonta 
on suunniteltu toteutettavaksi perustettavan seurantaryhmän toimes-
ta. Valvontatoimet kohdistetaan liikelaitoksen kehitystyön seurantaan. 
Asetettavien tavoitteiden toteumaa mitataan liikelaitoksen ja palvelun 
tilaajan toimesta yhteistyössä liiketoiminnan ohjauksen kanssa. Mit-
taustulokset raportoidaan seurantaryhmälle, joka raportoi hankkeen 
etenemisestä kaupunginhallituksen suunnittelujaostolle.
Tiedonvälitys ja viestintä. Selvitystyöhön liittyvästä tiedottamisesta on 
huolehdittu, järjestämällä liikelaitoksen henkilöstölle tiedotus- ja kes-
kustelutilaisuuksia. Lisäksi hankkeen etenemisestä on julkaistu tiedot-
teita eri julkaisukanavien avulla. Jatkossa on tarkoitus noudattaa samaa 
avointa ja osallistavaa tiedotustapaa.
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6. Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset

Ohjausryhmän johtopäätökset

Pormestarin nimeämä ohjausryhmä on selvittänyt Tampereen Kaupun-
kiliikenne Liikelaitoksen (TKL) organisointitapaa kaupunginvaltuuston 
antaman tavoitteen mukaisesti. 

Työn aikana ohjausryhmässä on todettu nykymallin mukaisen kil-
pailuttamisen positiiviset vaikutukset joukkoliikenteen tilaajan ja asi-
akkaiden näkökulmasta taloudellisten ja laadullisten tekijöiden osalta. 
Kaupungin oma tuotanto on pystynyt sopeuttamaan toimintansa vä-
henevän suoritteen tilanteessa hyvin. Kilpailuttamisen kautta joukkolii-
kenteen tilaaja on myös saanut arvokasta tietoa joukkoliikenteen mark-
kinoista. Kilpailuttaminen on vahvistanut aiemman käsityksen siitä, että 
kaupungin oman tuotannon ja markkinoilla toimivien yritysten hinta- ja 
laatutasossa on eroavaisuuksia. 

Ohjausryhmä tarkasteli useita erilaisia vaihtoehtoja Tampereen 
Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen tulevaisuuden organisointitavaksi. Oh-
jausryhmän näkemyksen mukaan kaupungilla on jatkossakin oltava 
merkittävässä määrin omaa tuotantoa, mutta sitä voi olla nykyistä vä-
hemmän. Oman tuotannon olemassaolo nähdään nyt ja pidemmällä ai-
kavälillä strategisesti tärkeänä. 

TKL:n kehittämisen ja muuttuneen markkinatilanteen kannalta nykymal-
lin mukainen hidas kilpailuttamistapa on osoittautunut jatkoa ajatellen 
haasteelliseksi. Nykyinen kilpailuttamistapa on antanut alueen paikalli-
sille toimijoille vahvan aseman menestyä kaupungin tarjouskilpailuissa. 
Useampien linjojen yhtäaikainen kilpailuttaminen mahdollistaa parem-
min myös seudun ulkopuolisten toimijoiden menestysmahdollisuudet, 
lisäten näin kilpailua. Suuremman kilpailutuskokonaisuuden arvioidaan 
johtavan kaupungin kannalta kokonaisuudessaan tavoiteltavaan loppu-
tulokseen.

Selvityksen aikana on todettu, että TKL:n on tarkoituksenmu-
kaista jatkaa kunnallisena liikelaitoksena. Tällöin muun muassa 
uuden lainsäädännön mukaisella toimivaltaisella viranomaisel-
la on käytössään laaja vaihtoehtovalikoima joukkoliikenteen 
järjestämisessä. 

Ohjausryhmä näkee, että TKL:n toimintaa on mahdollista ke-
hittää ja kehittämiselle on asetettava selkeät tavoitteet. TKL:n 
toiminnan kehittäminen koskee liikelaitoksen talouteen liit-
tyviä tekijöitä, tuotettavan palvelun laatua sekä henkilöstön 
työhyvinvointiin liittyviä asioita kuten sairauspoissaolojen 
määrän vähentämistä sekä kuljettajien tasapuolisuutta työ-
vuoroja jaettaessa. 

Oman tuotannon kehittämisen kannalta useita vuosia jatkuva kilpailut-
taminen ja sitä seuraava toiminnan sopeuttaminen ei ole kehittämistä 
edesauttava toimintamalli, jolloin kilpailuttaminen ja siihen liittyvä liik-
keen luovutus on tarkoituksenmukainen ratkaisu.
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Ohjausryhmän toimenpidesuositukset:

• Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen toimintaa jatketaan lii-
kelaitoksena sopeuttaen toiminta tilaajan kilpailutustahtiin siten, että 
vuonna 2012 käynnistettävän yhden tai useamman kilpailutuksen yh-
teydessä tehdään kaluston ja henkilöstön liikkeenluovutus mikäli se 
katsotaan kaupungin kannalta markkinatilanne huomioiden tarkoituk-
senmukaiseksi ratkaisuksi. Mikäli kilpailuttamisella ei saavuteta tyydyt-
täviä tarjouksia, joukkoliikenteen tuottaa Tampereen Kaupunkiliikenne 
Liikelaitos.
• Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen osuus kaupungin sisäises-
tä joukkoliikenteestä on mahdollisten kilpailutusten jälkeen vähintään 
70 liikenteessä olevaa autoa.
• Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen toimintaa kehitetään 
edelleen siten, että sen tuottamien palvelujen laatu ja hinta saatetaan 
liikelaitoksen strateginen rooli huomioiden markkinoilla toimivien yri-
tysten hintatasoa vastaavalle tasolle.
• Joukkoliikenteen tilaaja voi vuosina 2011-2012 kilpailuttaa nykymallil-
la pienempiä kohteita mikäli se on kaupungin kannalta kokonaisuudes-
saan tarkoituksenmukaista.
• Vuoteen 2012 mennessä TKL:n tulee uusia kuljettajien kanssa sol-
mittu talokohtainen sopimus. Uuden sopimuksen tulee parantaa TKL:n 
kilpailukykyä. 
• Työhyvinvointiin ja –ympäristöön tulee kiinnittää edelleen huomiota, 
jotta esimerkiksi varsin korkea sairauspoissaolojen määrä laskisi.
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LIITTEET

Liite 1. HENKILÖLIIKENTEEN LAINSÄÄDÄNTÖ 3.12.2009 
ALKAEN

Henkilöliikennelainsäädäntö Suomessa uudistui 3.12.2009. Tuolloin tu-
livat voimaan EU:n palvelusopimusasetus (PSA) ja sitä täydentävä kan-
sallinen joukkoliikennelaki (JLL). Osana henkilöliikennelakiuudistusta 
taksiliikennelaki tuli voimaan jo 1.8.2007.

PSA on sellaisenaan osa Suomen henkilöliikennelainsäädäntöä ja 
sitä sovelletaan, kun yhteiskunta (julkisen henkilöliikenteen toimival-
tainen viranomainen) haluaa varmistaa markkinaehtoisia paremmat 
julkisen liikenteen palvelut. Palvelujen parantaminen voi liittyä palve-
lutarjonnan määrään, laatuun, varmuuteen, luotettavuuteen tai mat-
kustajahintoihin. PSA:n pääpaino on siis joukkoliikenteessä, jossa yh-
teiskunnalla on merkittävä rooli, esimerkiksi rahoittajana.

Joukkoliikennelaki voidaan nähdä palvelusopimusasetusta  täyden-
täväksi laiksi. Siinä säädetään lähinnä markkinaehtoisesta joukkoliiken-
teestä.

Toimivaltaiset viranomaiset

Lainsäädännön uudistumisen lisäksi joukkoliikenteen viranomaistoi-
mintaan vaikutti myös valtion aluehallinnon uudistuminen. Viiden 
lääninhallituksen tilalle joukkoliikenneviranomaiseksi tuli yhdeksän 
alueellista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta (ELY), joille läänin-
hallitusten joukkoliikenteeseen liittyvät tehtävät vuoden 2010 alusta 
siirtyivät. Yksi näistä keskuksista perustettiin Tampereelle. 
Seuraavassa on lueteltu liikenteen järjestämisen kannalta oleelliset 
joukkoliikenteen toimivaltaiset viranomaiset ja niiden tärkeimmät teh-
tävät:

Valtioneuvosto
Yleisen säännön asettaminen

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM)
Määrittelee valtakunnallisen  joukkoliikenteen palvelutason
Toimivaltainen viranomainen raideliikenteessä muualla kuin pääkau-
punkiseudun liikenteessä
Joukkoliikenteen valtionrahoituksen kiintiöiminen elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskuksille ja osin myöntäminen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, ELYt (1.1.2010 alkaen)
Määrittelevät toimivalta-alueellaan joukkoliikenteen palvelutason
Myöntävät joukkoliikenneluvat
Myöntävät reittiliikennelupia
Myöntävät kutsujoukkoliikennelupia
Määrittävät ja hankkivat PSA:n mukaista liikennettä
Joukkoliikenteen valtionrahoituksen käyttäminen ja myöntäminen kun-
nalle, kuntayhtymälle tai Helsingin seudun liikennekuntayhtymälle

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL
Määrittelee toiminta-alueellaan joukkoliikenteen palvelutason
Toimivaltainen viranomainen toimialueensa raideliikenteessä
Myöntää toimialueellansa reittiliikenneluvan
Myöntää toimialueellansa kutsujoukkoliikenneluvan
Määrittää ja hankkii PSA:n mukaista liikennettä

Joukkoliikennelaissa luetellut kaupungit
Määrittelevät toiminta-alueellansa joukkoliikenteen palvelutason
Myöntävät toimialueellansa reittiliikenneluvan
Myöntävät toimialueellansa kutsujoukkoliikenneluvan
Määrittävät ja hankkivat PSA:n mukaista liikennettä

Seudulliset toimivaltaiset viranomaiset
Joukkoliikennelain tuntemia seudullisia viranomaisia ovat Helsingin 
seudun liikennekuntayhtymä ja isäntäkuntamallin mukaisesti toimivat 
Lahden  ja Hämeenlinnan kaupunkien viranomaiset.
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Muut kunnat
Eivät ole henkilöliikennelainsäädännön tarkoittamia toimivaltaisia vi-
ranomaisia. Kunnille ei joukkoliikennelaissa ole erikseen määrättyjä 
tehtäviä. Voivat omalla kustannusvastuullaan ostaa täydentävää jouk-
koliikennettä.

Joukkoliikennelaissa toimivaltaiset viranomaiset velvoitetaan palvelu-
tason määrittelyssä toimimaan yhteistyössä keskenään sekä kuntien ja 
maakuntien liittojen kanssa. Lisäksi laissa edellytetään toimivaltaisten 
viranomaisten suunnittelevan joukkoliikenteen palvelut ensisijaisesti 
seudullisina tai alueellisina kokonaisuuksina toimivan joukkoliikenne-
verkon aikaansaamiseksi.

Toimivaltaiset viranomaiset tekevät päätöksen toimivalta-alueensa 
tai sen osan liikenteen järjestämisestä PSA:n mukaisesti.

Joukkoliikenteen lupakäytäntö

Ammattimainen henkilöiden kuljettaminen tiellä linja-autolla edel-
lyttää liikennelupaa. Lupaa ei kuitenkaan vaadita konsernin tai siihen 
verrattavan yhtymän, kunnan tai kuntayhtymän henkilökuljetuksissa 
niiden hallinnassa olevilla linja-autoilla.

Joukkoliikennettä sääntelevässä lupakäytännössä uuden lain tuo-
mat muutokset olivat melko pieniä. Joukkoliikennelupa säilyi lähes en-
tisenlaisena peruslupana, linjaliikenneluvan tilalle tuli reittiliikennelu-
pa ja uutena käsitteenä lainsäädäntöön tuli kutsujoukkoliikennelupa.

Joukkoliikennelupa
Joukkoliikennelupa on ammattimaisen linja-autolla harjoitettavan lii-
kenteen peruslupa.  Se oikeuttaa  harjoittamaan PSA:ssa tarkoitettua 
liikennettä koko maassa toimivaltaisen viranomaisen tai kunnan tai 
kuntayhtymän kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Lisäksi joukkolii-
kennelupa oikeuttaa harjoittamaan tilausliikennettä koko maassa Ahve-
nanmaata lukuun ottamatta.

Joukkoliikenneluvan myöntää hakemuksesta hakijan kotipaikan 
ELY-keskus. Jos hakijalla ei ole kotipaikkaa Suomessa, joukkoliikennelu-

van myöntää Etelä-Suomen ELY-keskus (JLL 10 §). Hakijan on täytettä-
vä joukkoliikennelaissa luetellut edellytykset (19 §), Joukkoliikennelupa 
myönnetään viideksi vuodeksi ja siinä vahvistetaan liikenteessä käytet-
tävien autojen enimmäismäärä (30 §).

Reittiliikennelupa
Reittiliikenteen harjoittamiseksi tarvitaan joukkoliikenneluvan lisäksi 
reittiliikennelupa.

Reittiliikenneluvan myöntää oman toimivalta-alueensa liikentee-
seen ELY-keskus. Jos reitti ulottuu useamman ELY-keskuksen toimival-
ta-alueelle, luvan myöntää se ELY, jonka alueella on pisin osa reitistä.

Joukkoliikennelaissa lueteltujen lupaviranomaiskaupunkien sisäi-
seen liikenteeseen reittiliikenneluvan myöntää kunnan viranomainen 
tai Helsingin seudun liikennekuntayhtymän toimialueen sisäiseen lii-
kenteeseen seudun viranomainen. Lahden seudun alueella harjoitetta-
vaan reittiliikenteeseen reittiliikenneluvan myöntää Lahden kaupungin 
viranomainen ja Hämeenlinnan seudulla harjoitettavaan reittiliikentee-
seen Hämeenlinnan kaupungin viranomainen.(JLL 12 §)

Kutsujoukkoliikennelupa
Kutsujoukkoliikenteen harjoittamiseksi tarvitaan joukkoliikenneluvan 
lisäksi kutsujoukkoliikennelupa.

Kutsujoukkoliikenneluvan myöntää oman toimivalta-alueensa lii-
kenteeseen ELY-keskus. Jos liikenteen toiminta-alue ulottuu useamman 
ELY:n toimivalta-alueelle, luvan myöntää se ELY, jonka alueella on suu-
rin osa kutsujoukkoliikenteen toiminta-alueesta.

Joukkoliikennelaissa lueteltujen lupaviranomaiskaupunkien sisäi-
seen kutsujoukkoliikenteeseen kutsujoukkoliikenneluvan myöntää kun-
nan viranomainen tai Helsingin seudun liikennekuntayhtymän toimialu-
een sisäiseen kutsujoukkoliikenteeseen seudun viranomainen. (JLL 13 
§)
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Joukkoliikennepalvelujen järjestäminen

Joukkoliikenteen järjestämistavan toimivalta-alueellaan päättää toimi-
valtainen viranomainen. Toimivaltaisen kunnallisen viranomaisen jär-
jestämä joukkoliikennepalvelu voi kuitenkin vähäisessä määrin ulottua 
sen varsinaisen toimivalta-alueen ulkopuolelle. 

PSA:n mukaisesti toimivaltaisella viranomaisella on kaksi periaat-
teellista tapaa järjestää alueensa joukkoliikennettä. Liikenne voidaan 
järjestää joko markkinaehtoisesti tai palvelusopimusasetuksen menet-
telytapoja noudattaen. Toimivaltainen viranomainen voi kuitenkin toi-
mialueellaan halutessaan käyttää näitä molempia rinnakkain toisiaan 
täydentävinä.

Markkinaehtoinen joukkoliikenne
Toimivaltainen viranomainen voi päättää olla toimialueellaan tai osalla 
toimialuettaan soveltamatta palvelussopimusasetuksen tapoja järjes-
tää joukkoliikennettä, jos se toteaa, että  markkinaehtoisesti syntyy riit-
tävän hyvän palvelutason tarjoavaa joukkoliikennettä.

Markkinaehtoisessakin liikenteessä toimivaltainen viranomainen 
voi alentaa matkustajahintoja soveltamalla palvelusopimusasetuksen 
mukaista yleistä sääntöä. Kaikille matkustajille tai tietylle matkusta-
jaryhmälle näin asetettu enimmäishinta katsotaan hintavelvoitteeksi, 
jonka täyttämisestä aiheutuvat vaikutukset toimivaltaisen viranomai-
sen on liiallista korvaamista välttäen korvattava liikenteenharjoittajalle. 

Markkinaehtoista liikennettä ajetaan toimivaltaisen viranomaisen 
hakemuksesta myöntämän reittiliikenneluvan perusteella. Reittiliiken-
neluvan hakijalla tulee olla joukkoliikennelupa ja luvan mukaiseen lii-
kenteeseen on sitouduttava vähintään kahdeksi vuodeksi. (JLL 22 §)

Hakemus voidaan hylätä, 
• jos toimivaltainen viranomainen  päättää tai on päättänyt järjestää 
alueensa tai sen osan joukkoliikennepalvelut PSA:n mukaisesti ja haettu 
liikenne aiheuttaisi jatkuvaa ja vakavaa haittaa PSA:n mukaan harjoite-
tulle tai harjoitettavalle liikenteelle.
• jos haettu liikenne tuottaisi jatkuvaa ja vakavaa haittaa toisen toimi-

valtaisen viranomaisen tai kunnan taikka kuntayhtymän  kanssa tehdyn 
PSA:n mukaisen sopimuksen pohjalta harjoitettavalle liikenteelle
• haetut reitit tai pysäkit eivät ole liikennöintiin käytettävissä
• hakija on ilman viranomaisen tekemää liikenneluvan peruuttamis-
päätöstä viimeksi kuluneen kahden vuoden aikana lopettanut minkä 
tahansa reitti- tai kutsujoukkoliikenteen ennen kuin kahden vuoden 
määräaika on kulunut
• hakijan reittiliikennelupa tai kutsujoukkoliikennelupa on viimeksi ku-
luneen kahden vuoden aikana vakavien laiminlyöntien vuoksi peruttu 
tai hakijaa on laiminlyönnistä varoitettu (JLL 22 §)

Kolmessa ensimmäisessä tapauksessa hakemus voidaan hylätä osittain-
kin.

Lisäksi ensimmäistä kohtaa soveltaessaan viranomainen voi hylätä 
hakemuksen myös, jos hakemuksen hyväksyminen vakavasti vaarantai-
si luotettavien liikennepalveluiden saatavuuden eikä hakemusta voida 
hylätä muulla tässä pykälässä mainitulla perusteella.

Oleellista on huomata, että reittiliikenneluvalla ajettava liikenne ei 
saa loukata PSA:n mukaan järjestettyä liikennettä. 

Markkinaehtoinen liikenne perustuu varsin vapaaseen kilpailuun ja 
toimivaltaisen viranomaisen mahdollisuudet säädellä liikennettä ovat 
hyvin rajalliset. Olennaista on, että viranomainen ei saa puuttua yri-
tysten väliseen kilpailuun, eikä käytetty sääntely johda syrjintään. EU:n 
komissio on todennut sallituiksi sääntelykeinoiksi seuraavat: lupa- tai 
rekisteröintivaatimus ennen liikenteen aloittamista, ammattiin pääsyä 
ja kalustoa koskevat vaatimukset, kuluttajansuoja, liikennöinnin vähim-
mäisaika, aikataulujen muuttamisen ajankohdat, vakuuden vaatiminen 
sekä ruuhkautuvia linja-autoasemia koskevat vaatimukset. Tästä ns. mi-
nimisääntelystä säädetään joukkoliikennelaissa (JLL, luku 4).

Palvelusopimusasetuksen mukainen joukkoliikenne

Palvelusopimusasetuksen 1 artiklan mukaan palvelusopimusasetusta 
sovelletaan, kun toimivaltainen viranomainen haluaa alueellaan var-
mistaa markkinaehtoisia paremmat julkisen liikenteen palvelut. Pal-



38  Tampereen kaupunki

TKL

velujen parantaminen voi liittyä palvelutarjonnan määrään, laatuun, 
varmuuteen, luotettavuuteen ja matkustajahintoihin.

Palvelusopimusasetuksen mukaan harjoitettavassa liikenteessä toi-
mivaltaiset viranomaiset vastaavat palveluiden määrittelystä ja hankin-
nasta. Vastuu reittien ja aikataulujen suunnittelusta voi olla toimival-
taisella viranomaisella (tilaaja-tuottajamalli) tai kokonaan tai osittain 
liikenteenharjoittajalla (käyttöoikeussopimukset). Liikennetuotannon 
suunnittelusta vastaavat liikenteenharjoittajat.  (PSA, JLL 5 §, JLL 6 luku) 

PSA tarjoaa seuraavat vaihtoehdot joukkoliikenteen järjestämiseksi:

Tilaaja-tuottajamalli

Palvelussopimusasetuksen lähtökohdat ovat pitkälti EU:n alueella ylei-
sessä tilaaja-tuottajamallissa. Siinä liikenteen hankintaprosessi kuuluu 
julkisten palveluhankintojen piiriin ja siihen sovelletaan hankintalain-
säädäntöä. 

Tilaaja-tuottajamallissa toimivaltainen viranomainen tilaa joukko-
liikennepalveluiden tuotannon liikenteenharjoittajilta. Tuottajana voi 
toimia yksityinen yritys, viranomaisen määräysvallassa oleva sisäinen 
liikennöitsijä tai raideliikenteessä VR.

Tilaaja vastaa yleensä reittien ja aikataulujen suunnittelusta, lippu-
järjestelmästä, markkinoinnista ja tiedotuksesta. Liikenteen tuotannon 
suunnittelusta vastaa liikenteen harjoittaja. Linja-autoliikenteessä ka-
lusto kuuluu liikenteenharjoittajalle, sen sijaan rahastuslaitteet ja in-
formaatiolaitteet voivat kuulua myös tilaajalle. Varikot kuuluvat yleensä 
liikenteenharjoittajalle, mutta ne voivat kuulua tilaajallekin, jolloin kul-
loinkin tarjouskilpailun voittanut yritys on niissä vuokralla. 

Käyttöoikeussopimus

Käyttöoikeussopimus on on julkisia palveluhankintoja koskeva sopimus, 
joka sisältää yksinoikeuden, mutta eroaa tavallisesta joukkoliikenteen 
ostosopimuksesta tai tilaajatuottajamallin mukaisesta liikennöintisopi-
muksesta mm. siten, että

• kustannus- ja tuloriski on edellä mainittuja sopimustyyppejä merkit-
tävästi enemmän liikenteenharjoittajalla eli linja-auto- tai raideliiken-
neoperaattorilla.  
• suunnittelu- ja markkinointivastuu on edellä mainittuja sopimustyyp-
pejä merkittävästi enemmän liikenteenharjoittajalla, jolloin liikenteen-
harjoittaja voi mm. omalla suunnittelu- ja markkinointityöllä vaikuttaa 
liikevaihtonsa lisäämiseen

Käyttöoikeussopimusta voidaan luonnehtia seuraavasti:

1. Käyttöoikeussopimus tuottaa oikeuden ja velvollisuuden joukkolii-
kenteen harjoittamiseen yhdellä tai useammalla alueella taikka reitillä 
sopimuksessa määriteltyjen aikarajojen puitteissa.
2. Käyttöoikeus voi olla olosuhteista riippuen ulkopuoliselta kilpailulta 
kokonaankin suojattu oikeus eli käytännössä yksinoikeus liikenteen hoi-
tamiseen sopimuksessa määritellyllä alueella/linjastolla/liikenneverkol-
la. Tällöin päällekkäistä, saman tyyppistä kilpailevaa liikennettä ei sal-
lita; tyypillisesti kyse on käyttöoikeudesta viranomaisen hallitsemaan 
joukkoliikenneverkon osaan.
3. Liikenteenharjoittajan varsinaisina tuloina eli taloudellisena korvauk-
sena ovat pelkästään viranomaisen vahvistaman tariffin mukaiset mat-
kalipputulot tai lipputulojen lisäksi viranomaisen maksama lisäkorvaus. 
On myös mahdollista, että kaikkien matkalippujen hinnoista ei päätä 
viranomainen, vaan liikenteenharjoittajalla on sopimuksessa rajattu oi-
keus käyttää ja hinnoitella omia lipputuotteitaan.
4. Lipputuloriski eli joukkoliikennepalveluiden kysynnästä aiheutuva 
riski on liikenteenharjoittajalla, kuten kustannusriskikin kokonaan tai 
osaksi. Kustannusriskiä voidaan jakaa ja vähentää esim. indeksiehdolla 
silloin, kun se on laillista. Kääntäen voidaan todeta, että kun liikenteen-
harjoittaja ei saa lipputuloja suoraan tai erillisen tilityksen kautta mat-
kustajilta, kyseessä ei ole käyttöoikeussopimus, vaan esim. tavallinen 
ostosopimus.
5. Liikenteen suunnitteluvastuu kuuluu kokonaan, taikka ainakin mer-
kittävästi viranomaisen vahvistamien palvelutasoa koskevien määritte-
lyjen puitteissa liikenteenharjoittajalle.
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6. Markkinointivastuu palveluista kuuluu kokonaan tai suurelta osin lii-
kenteenharjoittajalle.
7. Lippu- ja informaatiojärjestelmän omistus, hallinta, clearing, myyn-
tilaitteet ym. voivat kuulua kokonaan tai osaksi liikenteenharjoittajalle.
Käyttöoikeussopimukset myönnetään tarjouskilpailujen kautta. Menet-
tely tulee olemaan hyvin samanlainen, kuin nykyistä ostoliikennettä tai 
sopimusliikennettä kilpailutettaessa.

Ratkaisuperusteina ovat hinnan lisäksi palvelutaso (ml. määrä) ja muut 
laatutekijät. Liikenteenharjoittajan korvaus määräytyy tarjouskilpailun 
perusteella.

Palvelusopimusasetuksen siirtymäkauden aikana käyttöoikeussopi-
muksia voidaan tehdä myös ilman varsinaista tarjouskilpailumenette-
lyä. Tällöin liikenteenharjoittajan korvaus määritellään palvelusopimus-
asetuksen ylikompensaatiosäännön mukaan laskettuna.

Palvelusopimusasetuksen 5. artiklan 1-kohdan mukaan käyttöoike-
ussopimuksia tehtäessä ei sovelleta hankintadirektiiveissä säädettyjä 
menettelyjä. Tästä seuraa, että hankinta edellyttää asetusta täydentä-
vää kansallista lainsäädäntöä, joka on valmistelun alla.

Oma tuotanto

Palvelusopimusasetus mahdollistaa joukkoliikenteen järjestämisen 
myös omana tuotantona. Tällöin toimivaltainen viranomainen voi itse 
tarjota joukkoliikennepalveluja joko organisaatioonsa kuuluvan oman 
yksikön tai sisäisen liikenteenharjoittajan kautta. Palvelusopimusase-
tuksen mukaan sisäinen liikenteenharjoittaja on oikeudellisesti erillinen 
yksikkö, joka on (vähintään yhden) toimivaltaisen paikallisen viranomai-
sen määräysvallassa vastaavalla tavalla kuin viranomaisen omat yksiköt. 
Liikenteen hoitamiseksi perustetut liikelaitokset (esimerkki: Tampereen 
Kaupunkiliikenne Liikelaitos) tai kunnalliset liikenteen harjoittamiseksi 
perustetut osakeyhtiöt (esimerkki Turun Kaupunkiliikenne Oy) ovat täl-
laisia sisäisiä liikenteenharjoittajia.

Toimivaltainen viranomainen voi tehdä päätöksen käyttää omaa 
tuotantoa vain omaa toimialueettaan koskien.

Eri mallien yhdistelmät

Toimivaltainen viranomainen voi harkintansa mukaisesti vapaasti yhdis-
tellä palvelussopimusasetuksen mukaisia tapoja hoitaa joukkoliikennet-
tä. Kuten edellä on todettu, myös markkinaehtoista liikennettä voidaan 
harjoittaa rinnan palvelusopimusasetuksen mukaisen liikenteen kans-
sa. Toimivaltaisella viranomaisella on kuitenkin oikeus olla myöntämät-
tä reittiliikennelupia katsoessaan markkinaehtoisen liikenteen haittaa-
van palvelusopimusasetuksen mukaista liikennettä.

Palvelutason määrittely
Joukkoliikenteen palvelutason määrittelystä säädetään joukkoliikenne-
laissa (JLL 4 §). Valtakunnallisen joukkoliikenteen palvelutason määrit-
telee liikenne- ja viestintäministeriö.

Muut toimivaltaiset viranomaiset määrittelevät palvelutason omal-
la toimivalta-alueellaan. Palvelutasoa määriteltäessä eri väestöryhmi-
en tarpeet on otettava huomioon ja viranomaisten tulee tarpeellisilta 
osin toimia yhteistyössä keskenään sekä kuntien ja maakuntien liittojen 
kanssa. Palvelutaso määritellään määräajaksi.

Yleinen sääntö
Yleinen sääntö on toimivaltaisen viranomaisen tietylle alueelle asetta-
ma sääntö, jota samalla tavalla sovelletaan kaikkiin ko. alueella liiken-
nettä harjoittaviin yrityksiin. Yleinen sääntö voi olla esimerkiksi tietylle 
matkustajaryhmälle asetettu lipun hinta. 

Joukkoliikennelain mukaan yleinen sääntö (PSA 3 artikla 2 kohta) 
annetaan valtioneuvoston asetuksella (JLL 14 §)

Siirtymäajan järjestelyt

Joukkoliikennelaissa säädetään eräistä siirtymäkauden järjestelyistä 
(JLL 59 - 63 §).

Siirtymäsäännösten mukaan toimivaltaisten viranomaisten on laa-
dittava joukkoliikennelaissa tarkoitettu toimivalta-alueensa joukkolii-
kenteen palvelutasomäärittely vuoden 2011 loppuun mennessä. Ennen 
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joukkoliikennelain voimaantuloa laaditut joukkoliikenteen palveluta-
somäärittelyt ovat voimassa vuoden 2013 loppuun.

Joukkoliikennelaissa edellytetään, että liikenneluvan haltijan on jul-
kaistava tarjoamiaan joukkoliikennepalveluja koskeva laatulupaus (JLL 
48 §) vuoden 2011 loppuun mennessä.

Ennen lain voimaantuloa myönnetyt joukkoliikenneluvat ovat sel-
laisenaan voimassa luvassa määrätyn ajan. Lääninhallituksen on kuiten-
kin säännöllisesti ja vähintään viiden vuoden välein tarkistettava, että 
luvan haltija täyttää luvan myöntämisen edellytykset.

Ennen lain voimaantuloa tehdyt ostoliikennesopimukset ovat voi-
massa sopimuksen mukaisen ajan.

Ennen 3.12.2009 myönnetyt linjaliikenneluvat katsottiin PSA:n mu-
kaisiksi julkisia palveluhankintoja koskeviksi sopimuksiksi, joita voitiin 
jatkaa edellyttäen, että toimivaltainen viranomainen ja liikenteenhar-
joittaja olivat sopineet asiasta viimeistään 2. joulukuuta 2009. Tällöin 
toimivaltainen viranomainen teki liikenteenharjoittajan kanssa sopi-
muksen, jonka liitteeksi linjaliikennelupa liitettiin. Tällaista sopimusta 
kutsutaan siirtymäajan liikennöintisopimukseksi, eikä sitä edellä han-
kintalain mukainen hankintapäätös.

Siirtymäajan liikennöintisopimus on voimassa liikenneluvan päät-
tymiseen asti, kuitenkin enintään 2. joulukuuta 2019 asti. Liikenteen 
harjoittajan halutessa sopimuksen voimassaoloaika jatkuu 30. kesäkuu-
ta 2014 asti myös siinä tapauksessa, että linjaliikennelupa päättyy en-
nen sitä.

Lisäksi siirtymäajan säännöksiin liittyi seuraava alueellinen ja ajalli-
nen irtisanomisaikoja koskeva porrastus:

Jos toimivaltainen viranomainen on päättänyt järjestää liikenteen 
palvelusopimusasetuksen mukaisesti ja tarjouskilpailumenettelyä nou-
dattaen, noudatetaan seuraavia irtisanomisaikoja:
• Helsingin seudun liikennekuntayhtymän toimivalta-alueella kumpikin 
osapuoli voi irtisanoa siirtymäajan liikennöintisopimuksen päättymään 
30. päivänä kesäkuuta 2014 tai myöhemmin noudattaen 18 kuukauden 
irtisanomisaikaa.
• Hämeenlinnan, Jyväskylän, Kouvolan, Kuopion, Lahden, Oulun, Tam-
pereen ja Turun kaupunkien toimivaltaisten viranomaisten toimivalta-

alueella kumpikin osapuoli voi irtisanoa siirtymäajan liikennöintiso-
pimuksen päättymään 30. päivänä kesäkuuta 2015 tai myöhemmin 
noudattaen 18 kuukauden irtisanomisaikaa.
• Muiden kuin edellä mainittujen kunnallisten toimivaltaisten viran-
omaisten toimivalta-alueella kumpikin osapuoli voi irtisanoa siirtymä-
ajan liikennöintisopimuksen päättymään 30. päivänä kesäkuuta 2016 
tai myöhemmin noudattaen 18 kuukauden irtisanomisaikaa.
• Muut siirtymäajan liikennöintisopimukset  kumpikin osapuoli voi ir-
tisanoa siirtymäajan liikennöintisopimuksen päättymään 30. kesäkuuta 
2017 tai myöhemmin  noudattaen 18 kuukauden irtisanomisaikaa.
• Jos liikenteenharjoittaja ei halunnut tehdä siirtymäkauden liikennöin-
tisopimusta tai sopimusta ei syntynyt viimeistään 2. joulukuuta 2009, 
linjaliikenneluvat katsottiin reittiliikenneluviksi ja ne ovat voimassa lin-
jaliikenneluvan voimassaoloajan.






