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Jakelussa mainitut

Päätös yksinoikeuden antamisesta hankinnassa KASELY/187/2020 reittipohjaiset
joukkoliikennepalvelut 2020/2, Kohde 10 (KÄYTTÖ-693652)
1. Päätös
Kaakkois-Suomen ELY-keskus antaa rautateiden ja maanteiden julkisista
henkilöliikennepalveluista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (1370/2007, jäljempänä palvelusopimusasetus) mukaisen
yksinoikeuden hankintapäätöksen KASELY/187/2020 mukaisesti valitulle
julkisen liikenteen harjoittajalle (E. Rantanen Oy) kohteen 10 mukaiseen
liikenteeseen 1.6.2020 - 5.6.2022 väliseksi ajaksi.
Kohde 10 Taipalsaari-Lappeenranta
Yksinoikeus koskee hankinnan kohteena olleita reittejä ja aikatauluja sekä
niihin sopimusaikana mahdollisesti tehtäviä muutoksia.
Myönnettävästä yksinoikeudesta
hankintailmoituksessa
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2. Perustelut
Kaakkois-Suomen ELY-keskus on tehnyt 5.6.2012 päätöksen
(KASELY/418/06.10.02/2012), jonka mukaan ELY-keskus järjestää
toimivalta-alueensa
joukkoliikennepalvelut
palvelusopimusasetuksen
mukaisesti.
Palvelusopimusasetuksen mukaan toimivaltaiset viranomaiset voivat
myöntää yksinoikeuksia vastineena julkisen palvelun velvoitteiden
hoitamisesta, jotta viranomaiset voivat varmistaa julkisen henkilöliikenteen
alalla sellaisten yleishyödyllisten palvelujen tarjoamisen, jotka ovat muun
muassa monilukuisempia, luotettavampia, korkealaatuisempia tai
edullisempia kuin palvelut, joita voitaisiin tarjota pelkästään markkinoiden
ehdoilla.
Kaakkois-Suomen ELY-keskus katsoo tarpeelliseksi sulkea pois muut
mahdolliset liikenteenharjoittajat tai liikenteen, jotka voivat aiheuttaa kohdan
1 mukaiselle hankinnalle jatkuvaa ja vakavaa haittaa.
Kaakkois-Suomen ELY-keskus antaa yksinoikeuden turvatakseen kohdan 1
mukaisen hankinnan vaikutusalueella välttämättömät joukkoliikenteen työ-,
opiskelu- ja asiointiyhteydet. Kohteen liikennöintisopimuksessa sovelletaan
sopimusmallia, jossa liikennöitsijä sitoutuu hoitamaan kohteen liikennöinnin
liikennöintikorvausta, lipputuloja ja yksinoikeutta vastaan. Yksinoikeuden
antamisen seurauksena liikenteenharjoittajalla on suurempi varmuus
odotettavissa olevista lipputuloista. Lisäksi yksinoikeuden myöntämisellä
turvataan liikennepalvelujen vakaus.
3. Sovellettavat säännökset
Rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 1370/2007,
Laki liikenteen palveluista (320/2017), IV osa 3 luku 171 §
Hallintolaki 434/2003
4. Lisätiedot
Lisätietoja päätöksestä voi kysyä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi.
5. Muutoksenhaku
Tähän päätökseen voi hakea oikaisua Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta
siten kuin hallintolaissa säädetään. Oikaisuvaatimusohje on liitteenä.
6. Allekirjoitukset

Yksikön päällikkö

Jussi Kailasto

Joukkoliikennevastaava

Ulla Marjamaa

PÄÄTÖS

20.5.2020

Liitteet

Oikaisuvaatimusohje

Jakelu

E. Rantanen Oy

3 (3)

KASELY/737/2020

Tiedoksi
Tämä päätös on nähtävillä julkisesti ELY-keskuksen internet-sivuilla
osoitteessa www.ely-keskus.fi/kaakkois-suomi sivustolla Liikenne-Julkinen
henkilöliikenne-Yksinoikeudet
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