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Lükesalaisuudet

Vastine ja sen lütteet sisáltävät Pohjolan Liikenteen liikesalaisuuksia. Näin ol-
len ne ovat kokonaisuudessaan salassa pidettäviä.

Vastineeseen sisältwät liikesalaisuudet on merkitty fhakasulkeisso.. alleuäuat-
fr¿ins.js-btîsäailk1. Pohjolan Lükenne toimittaa KKV:lle pyynnöstä erikseen
vastineesta ja sen liitteistä myös sellaiset versiot, joista liikesalaisuudet on pois-
tettu.

\¡I RASTON VASTINEPYYNTö

1. Virasto on 14.4.2o1S päivätyllä vastinepyynnöllä pyytänyt Pohjolan
Läkennettä antamaan lausunnon viraston t4.4.zoL1 päivätyn lope-
tuspäätös- ja seuraamusmaksuesityksen luonnoksen johdosta (Pää-
tösluonnos).

Virasto on myöntänyt Pohjolan Liikenteelle lisäaikaa vastineen an-
tamiseen asiassa 5.6.2ot5 saakka.l

Viraston Päätösluonnoksessa on tiivistetysti þsymys siitä, että Poh-
jolan Liikenteen váitetään olleen osallinen kilpailulain S $:ssä tarkoi-
tettuun kiellettyyn yhteistyöhön linja-autoliikenteen markkinoilla.

Viraston Päätösluonnoksen mukaan väitetystä kilpailunrajoituksesta
olisivat vastuussa Oy Pohjolan Liikenne Ab ja emoyhtiön vastuun pe-
rusteella Pohjolan Liikenteen emoyhtiö VR-Yhrymä Oy, joka omistaa
roo o/o:ã, Pohjolan Liikenteen osakkeista.

Viraston väitteiden mukaan Pohjolan Liikenne olisi osallistunut ko-
kouksiin, joissa olisi sovittu Matkahuollon sopimuksen käyftämisestä
markkinoille pääsyn kontrollointiin, liikennöitsijöiden toiminnan
koordinaatiosta suhteessa reittiliikennelupiin sekä reittilükennelupa-
liikennöitsijöiden toiminnan vaikeuttamisesta. Virasto katsoo, että
sen esittämän näytön perusteella ei jäisi epäilystä Pohjolan Liiken-
teen tietoisuudesta þseisissä kokouksissa tehtyjen päätösten kilpai-
lulainsäädännön vastaisesta tarkoituksesta ja seurauksesta ja siitä,
että ne olivat osa laajempaa kilpailunvastaista kokonaissuunnitel-
maa.2

Päätösluonnoksessa ei ole tässä vaiheessa otettu kantaa Pohjolan
Liikenteelle ja VR-Yhtymálle esitettävän seuraamusmaksun tasoon.

Pohjolan Liikenne tuo tässä vastineessa esiin käsityksensä Päätös-
luonnoksessa esitetyistä väitteistä siltä osin, kuin ne kohdistuvat
Pohjolan Liikenteeseen. Tämä vastine on samalla myös VR-Yhtymä
Oy:n vastaus virastolle tässä asiassa.

o

3.

4.

5.

6.

7

, Ks. Liite 1, s¿ihköposti Tammilehto (KKÐ - I fvn-vtttv- à), zs.4.zots.
¿ Viraston Päätösluonnos t4.4.2o15, kohta 316.
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POHJOI-AN LIIKENTEEN KANTA VIRASTON VÄTTTEISIIN

Pohjolan Liikenteen menetteþ ei ole ollut kilpailulainsäädännön vastaista

8. Pohjolan Liikenne kiistää rikkoneensa SEUT ror artiklan ja/tai kil-
pailulain 5 g:n kieltoa viraston Päätösluonnoksessa kuvatulla tavalla.
Pohjolan Liikenne ei ole ollut osallinen Päätösluonnoksen kohteena
olevassa väitetyssä rikkomuskokonaisuudessa.

9. Pohjolan Liikenteen tai VR-Yhtymän Oy:n ei tule olla Päätösluon-
noksen kohteena. Kaikki Oy Pohjolan Liikenne Ab:n ja/tai VR-
Yhq/mä Oy:n osalta Päätösluonnoksessa esitet¡rt vaatimukset on hy-
lättävä. Oy Pohjolan Liikenne Ab:lle tai VR-Yht]¡mä Oy:lle ei tule
esittää asiassa seuraamusmaksua.

Küstämisen perusteet lyhyesti

Viraston Päätösluonnoksessa esitetty näyttö ei osoita Pohjolan Lii-
kenteen osallisuutta Päätösluonnoksen kohteena olevassa väitetyssä
rikkomuskokonaisuudessa.

t

10.

11.

12.

13.

Pohjolan Liikenteen tietoisuus Matkahuollon piirissä syntyneestã
väitetystä kilpailulainsäädännön vastaisesta kokonaissuunnitelmasta
tai sen eri osatekijöistä jää näyttämättä. Virasto ei myöskään esitä
mitään sellaista aineistoa, joka osoittaisi Pohjolan Liikenteen alitiivi-
sen tai passiivisen tahdonilmaisun sitoutua Päätösluonnoksen koh-
teena olevaan väitettyyn kilpailurikkomukseen. Tätä kautta Pohjolan
Liikenteen ja muiden elinkeinonharjoittajien välille ei ole syntynyt
kilpailulain S $:n ja/tai SEUT ror(r) artiklan soveltumisen edellytyk-
senä olevaa "sopimusta tqi muuta yhteisymmärrystö". Kun oikeus-
kä¡ännössä asetetut yrityskohtaisen osallisuuden kriteerit eivät täy-
ty, Pohjolan Liikennettä ei voida pitää osallisena Päätösluonnoksessa
viitatussa väitetyssä rikkomuskokonaisuudessa.

Viraston näyttö ei osoita Pohjolan Liikenteen osallistuneen päätök-
sentekoon reittiliikennevuorojen jättämisestä Matkahuollon järjes-
telmien ulkopuolelle tai Matkahuollon sopimuksen käyttämisestä
alalle tulon kontrollointivälineenä. Päinvastoin, kuten Pohjolan Lii-
kenne jäljempänä osoittaa, viraston esittämän näytön perusteella þ-
seisistä asioista on päätetty yksinomaan Matkahuollon hallituksen
jäsenten ja toimivan johdon kesken ilman Linja-autoliiton (jåiljem-
pänä'I-AL') hallituksen myötävaikutusta. Tältä osin on huomattava,
että Pohjolan Liikenne ei ole mitenkään voinut osallistua Matkahuol-
lon päätöksentekoon, kun se ei ole ollut edustettuna Matkahuollossa.

Näyttö ei myöskään osoita Pohjolan Liikenteen sopineen muiden lin-
ja-autoalan yritysten kanssa kilpailukä¡täytymisensä koordinoinnis-
ta suhteessa reittiliikennelupiin tai mistään muistakaan sellaisista
toimenpiteistä, joilla kilpailulainsäädännön vastaisella tavalla vai
keutettaisiin tai viivytettäisiin liikennöitsijöiden alalle tuloa. Toisin
kuin virasto v¿üttää, niille reittiliikennelupaliikennettä koskeneille
LAL:n hallituksen päätöksille ja keskusteluille, joissa Potrjolan Lii-
kenne on ollut mukana, on ollut legitiimit ja hyväksyttävät perusteet:

SZgS4ot.2
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on Mat-
tietojärjestelmien teknisistä rajoituksista ja lainsää-

dännöstä johtunut v¡ilttämätön toimenpide, joka on tehty siitä
syystä, että Pohjolan Liikenne ja muut LAL:n jäsenyritykset eivät
rikkoisi lakia. Toimenpide on ollut myös väliaikainen. Sen on ol-
lut tarkoitus olla voimassa kunnes alalle saataisiin voimaan ylei-
nen sääntö, joka mahdollistaisi julkisesti tuettujen lippujen vas-
taanottamisen myös reittiliikenteessä. Kyseisellä t AL:n hallituk-
sen päätöksellä ei ole mitään asiallista yhteyttä Matkahuollon
päätökseen reittiliikennelupaliikennöitsijöiden jättämisestä Mat-
kahuollon járjestelmien ulkopuolelle.

Jäljempänä esiteqrn näytön perusteella on sitä paitsi yksiselittei-
sen selvää, että tämä Matkahuollon järjestelmää koskenut päätös
on syntynyt Matkahuollon piirissä.

a Toiseksi, virasto ei ole esittän¡ mitään näyftöä siitä, että Pohjo-
lan Liikenne olisi sopinut muiden liikenteenharjoittajien kanssa
pidättäyryänsä reittiliikennelupien hakemisesta. Päinvastoin,
Pohjolan Liikenne on itse asiassa hakenut ja saanut väitettynä
rikkomusaikana reittiliikennelupia.

Kolmanneksi, ne LAL:n alueosastojen päätökset, joilla reittilii-
kennelupien myöntämistä siirt¡rmäajan sopimusten kannalta
päällekkåüsille reiteille ja ajankohdille ei ole puollettu, ovat pe-
rustuneet [,AL:n alueosastojen perusteltuun ja oikeutettuun käsi-
tykseen joukkoliikennelain siirtymäajan suojasta ja laissa sääde-
tyistä oikeusharkintaedellytyksistä.

t4. Pohjolan Liikennettä ei siten voida pitää osallisena viraston Päätös-
luonnoksen kohteena olevassa väitetyssä kilpailurikkomuksessa.
Niissä linja-autoliiton hallituksen kokouksissa, joissa Pohjolan Lii-
kenteen edustaja on ollut läsnä, on ollut þsymys laillisesta ja salli-
tusta toimialajärjestön edunvalvontatyöstä. Edunvalvontatyö on lüt-
tynyt joukkoliikennelain sisältöön, ns. yleisen säännön aikaansaami-
seen ja viranomaisen joukkoliikennelain tulkintaa koskeviin ohjeisiin
ja suosituksiin.

15. Tällaista tavanomaista toimialajärjestön edunvalvontatyötä ei voida
pitää tarkoitukseltaan tai vaikutuksiltaan kilpailua rajoittavana. Näin
ollen se yhteistyö, jossa Pohjolan Liikenne on ollut mukana, ei ole
myöskään erikseen tarkasteltuna ollut sellaista yhteistyötä, jota voi-
taisiin pitää kilpailulain 5 g:n ja/tai SEUT ror(r) artiklan nojalla kiel-
lettynä.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELI.]T

Johdanto

t6. Väitetlyjen kartellirikkomusten todistamista koskevassa oikeuskäy-
tännössä on vakiintuneesti katsottu, että mikäli kilpailuviranomaisen
esittämälle tosiseikkoja koskevalle selitykselle voidaan esittää toinen
uskottava selitys kuin väitetty kilpailun rajoittaminen, on sakkoesi-
tyspäätös kumottava. Kilpailuviranomaisen esittämä näyttö ei siten
vakiintuneen oikeuskä¡ännön mukaan ole riittävää väitetyn rikko-

a

UI

1
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muksen toteamiseksi, mikäli selitys tapahtumainkulusta on vähää-
kään tulkinnanvarainen. Euroopan ihmisoikeussopimuksessa vahvis-
tetun syyttömyysolettaman periaatteen valossa tuomioistuimen on
tällaisissa tilanteissa ratkaistava asia väitetystä rikkomuksesta syyte-
tyn yrityksen hyväksi.r

t7 Jäljempänä esitetysti viraston Päätösluonnoksessa viittaama aineisto
ei oikeusk{tännössä edell¡etyllä tavalla osoita Pohjolan Liikenteen
osallistuneen väitet$'yn kokonaisrikkomukseen. Linja-autoliiton hal-
lituksen kokouksissa on keskusteltu tarpeesta turvata Euroopan neu-
voston palvelusopimusasetuksen+ ffäljempänä'PSA-asetus') tuo-
mien muutosten hallittu ja ennakoitava kansallinen täytäntöönpano
pyrkimällä jäljempänä esitetysti vaikuttamaan joukkoliikennelain
valmisteluun sekä tulkintaan.

r8. Viraston Päätösluonnoksen aineistosta käy selvästi ilmi, että lain
valmisteluvaiheen ajan LAL:n hallituksen tavoitteena on ollut riittä-
vän pitkän siirtymäajan kirjaaminen joukkoliikennelakiin, jotta PSA-
asetuksen sallima sopeutumisaika hyödynnettäisiin kansallisessa
lainsäädännössä liikennöitsijöiden h1väksi.

Joukkoliikennelaki ia sen taustat

tg. Jou}rkoliikennelain sisällöstä ja esitöistä käy ilmi, että bussiliiketoi-
mintaa pyrittiin sääntelemään edell¡tämállä yhteysvälikohtaisia lii-
kennöintilupia. Hallituksen esityksen (HE rro/zoo9) mukaan sään-
teþn keskeisenä tavoitteena oli luoda edellyrykset joukkoliikenne-
palvelujen turvaamiseen koko maassa. Hallituksen esityksessä on
esitetty, että marlilkinaehtoisesti tarjottavat palvelut eivät välttämättä
olisi riittävän vakaita ja kattavia, tai markkinoiden ehdoilla syntyvä
tarjonta ei esimerkiksi määrältään olisi välttämättä riittävää, mistä
syystä PSA-asetuksen soveltaminen olisi perusteltua.s Lainsäätäjä on
náin ollen tiedostanut huolen siitä, että bussiliikennöinnin jättämi-
nen yksinomaan markkinatalouden varaan olisi saattanut Suomen
olosuhteissa johtaa siihen, että bussiliikennöinti ja kilpailu olisivat
keskittyneet ainoastaan keskeisten kaupunkien välille ja ruuhka-
ajoille. Sen sijaan reiteille ja ajoille, joihin kohdistui vähäisempi þ-
slntä, ei olisi saatu riittävää määrää liikennöitsijöitä.

20. [,AL:n hallitus viittaa pöytäkirjoissaan tällaiseen asiakkaiden ja pie-
nempien toimijoiden kannalta epãtasapainoiseen tilanteeseen "ker-
mankuorintana". LAL:n hallituksen intressissä oli huolehtia jäsenyri-
tystensä etujen valvomisesta joukkoliikennelain säätämisen ja tul-
kinnan suhteen sen varmistamiseksi, ettei jonkin 1'rityksen olisi
mahdollista toimia vain kaikista kannattavimmilla reiteillä. LAL:n
hallituksessa hyväksyttiin se, että lakiuudistuksella bussiliikennöin-
nissä pyrittiin siirtymään asteittain kohti markkinaehtoista kilpailua.
LAL:n hallitus pyrki kuitenkin edunvalvonnalla varmistamaan, että
aiemmat periaatteet huomioitaisiin ottamalla joukkoliikennelakiin
riittävän pituinen siirtymäaika, mikä oli myös lainsäädäntömuutok-
sen taustalla olevan PSA-asetuksen lähtökohta.o LAL toivoi näin voi-

3 IG. jåiljempänä jakso z.z.z.
4 Eurooparlparlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o tgTolzooT, annettu z3 päivänä lokakuuta zoo7, rautateidenja maanteiden julki-
sista henkilöliikennepalveluista selcå neuvoston asetusten (ETY) N:o rtgtlíg ja (ETY) N:o troZ/7o kumoamisesta.
s HE 1ro/2oo9, jakso 3.r, s. 14 sekä jakso 3.3, s. 17.
ó PSA-asetus, 4 ia 8 artikla.
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vansa asianmukaisesti turvata pienempien toimijoiden aseman ja
roolin sekä estää tarpeettomat, toimintaympäristön muutoksesta
j ohtuvat markkinahäiriöt.

21. LAL:n hallituksen tavoitteena oli siten varmistaa, että joukkoliiken-
nelakia säädettäessä mahdollistetaan hallittu siirfymä. Tämä on kil-
pailuoikeudellisesti hyväksyttävä päämäärä, kuten myös virasto on
Päätösluonnoksessaan todennut.z

Edunvalvonnalla saatiinkin lopulta toivottu tulos joukkoliikennelain
tekstiin. Joukkoliikennelain 6z $ :ssä säädetään siirtymäajasta, joka
voi jatkua enintään 2.L2.2otg saakka, ja kuitenkin vähintään
go.6.zo14 saakka.

29. Näin ollen LAL:n hallituksen kokouspöytäkirjojen mukaisille, vuosi-
en zooS-zoo9 aikana käydyille keskusteluille lainsäädäntöön vai-
kuttamisesta on ollut looginen ja uskottava, sallittuun edunvalvon-
taan liittyvä selitys.

24. Sittemmin kävi kuitenkin ilmi, että toimivaltaisen viranomaisen tul-
kinta joulirkoliikennelain sisällöstä poikkesi olennaisesti LAL:n halli-
tuksen käsityksestä. LAL:n hallitukselle tuli tä¡enä yllätyksenä, että
viranomainen alkoi myöntää reittiliikennelupia siirtymäajan liiken-
nöintisopimusten kattamien reittien päälle. Joukkoliikennelakia
koskevan hallituksen esityksen (HE rr/zoo9) sekä liikenne- ja vies-
tintäministeriön (fäljempänä'LVM') aiempien kannanottojen joh-
dosta liikennöitsijöillä oli kuitenkin ollut perusteltu käsitys luottaa,
että siirtymäajan sopimusten alainen liikenne nautti laajaa suojaa la-
kiin kirjatun siirtymäajan päättymiseen saakka.

25. 19.11.2009 vahvistetusta hallituksen esityksestä (HE rro/zooS) käy
selvästi ilmi, että sürtymäajan sopimusten "tsrkoítuksens oli-
si fuain] säíIgttää línja,lìíkennelupíín sekä seutu-, kaupunki ja
työmatkalþpuihin per-ustuuø,t oíkeudet ja ueluollisuudet'', ja
nämä oikeudet jatkuisivat nimenomaan vähintään go.6.2ot4 saakka.
Myös lainsäädäntömuutoksen taustalla oleva PSA-asetus lähtee ni-
menomaan siitä lähtökohdasta, että voimassa olevien sopimusten
soveltamista voidaan jatkaa niiden voimassaolonajan loppuun saak-
ka. Myös LVMe sekä liikenne- ja viestintävaliokuntas ovat kannan-
otoissaan katsoneet siirqrmäajan liikennöintisopimusten suojan jat-
kuvan joukkoliikennelain voimaantulon jälkeen.

26. Näin ollen LVM:n tulkinta joukkoliikennelain siirtymäaikaa koskevi
en sääntöjen tulkinnasta poikkesi ratkaisevasti paitsi LAL:n hallituk-
sen perustellusta näkemyksestä, myös lainsäätäjän tarkoittamasta si-
sällöstä. LAL:n hallitus piti tarpeellisena edelleen lain voimaantulon
jälkeenkin valvoa jäsentensä etuja sen varmistamiseksi, että joukko-
liikennelakia sovellettaisiin LAL:n hallituksen perustellun käsityksen

z Ks. viraston Päätösluonnos 14,4.2c15, kohta 146.
8 Ks. viraston Päätösluonnos t4.4.2ot;,liite 15, tAL:n hallituksen kokouksen 27.8.2oo9 pö¡täkirja, yhtäältä liite 4: LVM:n vastauksia

þsymyksün, erityisesti þsymys ó, s. 3; sekä toisaalta lüte 6: LVM:n joukkoliikenteen hankintamenettelytyöryhmän válimietintö,
15.6.2008, kohta 2.7. LVM oli myös vahvistanut siitymäajan liikennöintisopimusten suojan-ajan jatkuvan 4,5 wotta lain voimaantulon
jälkeen, Iß. liite z, LVM:n esitys: Joukkoliikennelakiuudistus - ydinkohdat,
q Ks. viraston Päätrisluonnos r4.4.zo liikenne- liiken-

OD

578s4o1.2
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mukaan siirtymäajan sopimusten antamaa yksinoikeussuojaa kunni-
oittaen.

27. Viraston Päätösluonnoksessa viitattu vuosia 2oLo-2o12 koskeva ai-
neisto koostuu tästä LAL:n hallituksen edunvalvontatyöstä.

28. Toisin kuin virasto väittää, Päätösluonnoksessa viitattu aineisto ei
osoita, että LAL:n hallituksessa olisi missään yhteydessä keskusteltu
Matkahuollon asioista tai Matkahuollon järjestelmien

oittaviin tarkoituksiin. Sen

náin ollen tavalla osoitettu osal-
listuneen Matkahuollon hallituksessa tehtyihin päätöksiin. Alla ole-
vasta aikajanasta käyvät ilmi keskeiset lainsäädäntömuutokseen liit-
tyvät tapahtumat.
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koskeva ohje
siirtymäajaksi

- luomos

Ð

2.1

Viraston päätelmät Pohjolan Liikenteen osallisuudesta väitetyssä kilpailurikko-
muskokonaisuudessa ovat virheellisiä

Aluksi

29. Virasto perustaa väitteensä Pohjolan Liikenteen osallisuudesta väite-
tyssä rikkomuksessa siihen, että esitetty asiakirjanäyttö osoittaisi
Pohjolan Liikenteen osallistuneen kilpailun rajoittamista tavoitelleen
kokonaissuunnitelman ja konkreettisten toimenpiteiden valmiste-
luun, niistä sopimiseen ja niiden täytäntöönpanoon vuodesta zooS
lähtien aiîa 1T.g.2ot2 saakka.11

30. Viraston johtopäätös Pohjolan Liikenteen osallisuudesta on virheel-
linen. Viraston Päätösluonnoksessa ei ole arvioitu asianmukaisesti ja
oikeuskäytännön mukaisen näyttöstandardin edell¡'ttämälìä tavalla
Pohjolan Liikenteen yrityskohtaista osallisuutta. Pohjolan Liikennet-

,'"ff;"ïåii,ïi ""'
" Viraston Päätösluonnos 14.4.2015, kohdat 3rrja 3r5.
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tä ei voida pitää osallisena viraston väittämässä rikkomuskokonai-
suudessa.

31. Seuraavassa Pohjolan Liikenne käy lyhyesti läpi ne oikeusohjeet, joi-
den perusteella Pohjolan Liikenteen menetteþ ja sen osallisuutta
väitetyssä rikkomuskokonaisuudessa on aryioitava.

Elinkeinonharjoittajan osallisuuden arvioinnissa sovellettavat oikeusohjeet

tt1 Yrityksen osallisuus yhtenä kokoisuutena pidettävään kartellirilirkomukseen

92. Virasto luonnehtii tarkasteltavana olevaa väitettyä rikkomusta moni-
tahoiseksi 'kokonaisuudeksi'. Se katsoo väitetyn rikkomuksen muo-
dostuvan sarjasta linja-autoyritysten yhteydenpitoa, kokouksia ja
toimenpiteitä, joiden se katsoo olevan luokiteltavissa kilpailijoiden
välisiksi sopimuksiksi, yhdenmukaistetuiksi menettelytavoiksi ja/tai
yhteenliitgrmän päätöksiksi.

33 Viraston mukaan toimenpiteet ovat liittyneet toisiinsa ja niillä on ol-
lut yksi yhtenäinen kilpailunvastainen tarkoitus. Päätösluonnoksen
kohteena olevien yritysten toimenpiteet asiassa muodostavat siten
viraston näkemyksen mukaan kokonaissuunnitelman ja tätä kautta
' yhden, kokonsisuutena tarkastelteuen, yhtenöisen rikkomuksen' .12

94. EU-oikeuskäytännön ja oikeuskirjallisuuden mukaan yksittäiset osa-
tekijät voivat muodostaa viraston viittaaman yhden kokonaisuutena
tarkasteltauan rikkomuksen vain silloin, jos

(Ð osatekijöidenosoitetaankuuluneenkokonaissuunnitelmaan,
jolla oli yhtenäinen tavoite (eli kaikilla osatekijöillä osoite-
taan olleen sama kilpailulainsäädännön vastainen tarkoi-
tus)ts, ja

(iÐ niillä osoitetaan olleen samat subjektit (eli samat yritykset
riippumatta siitä, mihin osatekijään/osatekijöihin kukin oli
osallistunut, ovat tietoisia yhteiseen kilpailulainsäädännön
vastaiseen tarkoitukseen osallistumisesta). t+

35. Toiselta puolen, oikeuskä¡ännössä (ns. BÁSF-tapaus$) on katsottu,
että þsymys ei ole yhdestä yhtenäisestä rikkomuksesta silloin, kun
eri osatekijöillä ei voida osoittaa olevan yhteistä kilpailulainsäädän-
nön vastaista tavoitetta. Kyseisessä tapauksessa näin oli muun ohella
siitä syystä, että rikkomuksen kahden eri osatekijän saavuttaminen
edelþti erilaisten mekanismien soveltamista ja niillä ei voitu osoit-
taa olevan samaa kilpailulainsäädännön vastaista tavoitetta. t0

36. EU-tuomioistuimenvakiintuneessa oikeuskä¡ännössä on niinikään
vahvistettu tietty oikeudellinen tunnusmerkistö ja viitekehys, jossa
yksittäisen yrityksen osallisuutta ja vastuuta yhdestä kokonaisuutena
t ar ka s t elt au asta kiþ ailurikko muks e sf a on arvioitava.

t¿ Viraston Päätösluonnos L4.4.2or5, kohdat 137ja 199.

's Ks. esim. asia C-zo4/oo P Aalborg Portland ym.u. komissío, kohta 258, ja asia T-68/o9 Soliuer u, komíssio, kohta ó2.
tc Ks. esim. asia T-59/og BPB v. komissio, kohta zS7, sekà læiuo-I¿íuo-Huimala-Huimala, EU:n ja Suomen kilpailuoikeus 2012, s.

3o2-303.
ts YhdistetJ¡t asiat T-1o1/oS ja T-trr/o5 BASF ja UCB u. komissio.
tó Yhdisteb¡t asiat T-1o1/oS ja T-rrr/o5 BASFja UCB u. komissio, kohta zo9.
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J/ Seuraavassa käydään tältä osin läpi yrityskohtaisen osallisuuden ar-
vioinnin kannalta keskeiset oikeusohjeet.

38. Heti aluksi on todettava, että yksiüäisen yrityksen osallisuuden arvi-
oinnissa on þsymys siitä, voidaanko ytitystä pitää osallisena kilpai-
luviranomaisen osoittamaan kartelliyhteistyöhön kokonaisuutena
tarkasteltuna. Kysymys ei siis ole rikkomuskokonaisuuden tunnista-
misesta, vaan yrityskohtaisen osallisuuden arvioinnista. Yksittäisen
yrityksen osallisuuden ja -vastuun arviointi on erotettava ns. 'yhden
yhtenäisen rikkomuksen' käsitteestä ja arvioinnista. Vakiintuneessa
oikeuskä¡ännössä onkin katsottu, että yrityskohtaisen osallisuuden
arviointi tulee aina suorittaa kilpailurikkomustapauksissa kunkin
epäillyn yrityksen osalta erikseen ja yrityskohtaisesti.'z

39. EU-tuomioistuimen oikeuskä¡ännössä on katsottuyrityksen osalli-
suuden syntymisen edellyttävän tiettyjen tunnusmerkkien täyttymis-
tä. EU-tuomioistuin on rggo-lur,rrn lopulla annetussa Anic-
ratkaisussaan arvioinut yksittäisen y'rityksen osallisuutta (fa tietoi-
suutta) kartellirikkomukseen seuraavalla tavalla:

"[--] yritys, joka on osallistunut [tällaíseen] kilpailusääntöjen
rikkomiseen sille ominaisella käyttäytymßellöän, joka kuuluu
[8t EY] artiklan t kohdasss tarkoitetun sellaisen sopimuksen
tai yhdenmukqßtetun menettelytauan, jolla on kilpailua rajoit-
taua tarkoitus tai uaikutus, käsitteeseen j a jonka tarkoituksenq.
on my ötäu aikuttaa kiþ aihts ääntöj en rikkomís en toteutumis e en
kokonaisuudessaen, on uasfuussø myös muiden yritysten
köytttiytymisestä samqn rikkomisen osalta koko síItiì ø:jø,ltø,
jol[oín se osclldsfuí lqseiseen rikkomiseen. Tästä on kgse
silloin, kun lcysersen grítgksen nìigtetäiìn tienneen
muíden osøIlístujíen lsínuo.stsisesta kiÍgttägtymrsestä
taií uoíneen kohtuudella enno,koída sen ja olleen ual-
mrs hyurilcs g miÍän sidhen sísä lty u än rislcin. ä8

"Kun kyse on nAt esillä oleuan asian tauoin sopimuksista ja ah-
denmukaistetuísta menettely tau oista, j oilla on kilp ailua r aj oít -
taua tqrkoítus, lcomission ueluoltísuutena on rnu;l;rr rrl.u-
ø.ssa nägttää toteen, että yrítgs ø;íkoí otno,lls. toùnín-
nc'llc,c:n mg ötäu o:íkutto.a ko:íkkíen o s c,llístujíen ghteÍs -
ten päämääríen tsuoíIteletnìseen ja että grítgs tíesí
suunnítellusto. tø:ì tnuíden slrrrr,ø'ø:tt päämäärään pyr-
kíuíen grítysten toteuttø:tna.stq- konkreettüsestc käyt-
tägtgmísestä to:í että se sssttoíkohtuud.ella enno,koíds
sen ja olì uo,bnís hguäksgmään sííhen sistiltyuän ris-
kín."'s

4c. Sama lähestymistapa oli omaksuttu jo aiemmin ratkaistussa asiassa
LVM2,, jossa tuomioistuin katsoi 1'riryksen osallisuuden syntymisen
edell¡tävän seuraavaa:

17 Ks. esim. asia C-4glgz P komissío u. Anic Partecípazíoni, kohdat 28, 8Z ja 9o, asia C-2o4loo P Aalborg Portland gm. u. komissío,
kohta z9r. Ks. myös treiuo- Leiuo-Huimala-Huimala, EU:n ja Suomen kilpailuoikeus zotz, s, go4.

'e Asia C-49lg2 P komissio u. Anic Partecþozíoni, kohta 83.

's AsiaC-4glgzP komissiou.AnicPartecipozioni, kohta 87. Ks. myös asia T-25/g5Címenteries CBRu.komissío,kohta3444.
," Asia T-3ob/94 LVM u. komrssic.
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"Yritystö uoidaan kuitenkin piföri uastuuss a kokonaisualtaises-
ta yhteistoimintajärjestelystä, uaikka on ndytetty toteen, ettii se

on uälittömäst¿ osol/istunut uain yhteen taí useampaan yhteis-
toimintøjärjestelyn osatekijöistä, jos toÍsø;ø,lts se tiesi tai
sen olísí aäístätnänä pít¿ìnyt tíetää, että salainen Ah-
teistgä, johon se osclldstuí erityisesti useiden uuosien ajan
säännöIlisesti järjestettgjen kokousten køutta, kuuluí koko-
ncissuunnítebnaøn, jonka tarkoítuksena olí u äärístää
nortns.c,lía kílpaÍIua, ja jos toísø,ø'ltrr tä¡nä kokonsís-
suunnítebno ksttoí kø,íkkí o s atekfi ät, jorstc yhteístoí-
rmírntaj ärj e s telg rnuo dos fud. ",'

4t. Tuomioistuin on sittemmin myös myöhemmässä ratkaisukäytännös-
sään vahvistanut nämä edellytykset muun muassa asioissa Aal-
borg22, AC-Treuhanflzt, Aalberts24, Putters2s, Verhuizingen Cop-
pens2oiaICPz.

42. EU-tuomioistuin on myös viimeaikaisessa kä¡ännössään edelleen
täsmentänyt osallisuuden syntymiseksi edelll'tettävän tietoisuuden
laatua j a laajuutta mm. Solluer - ja Aalb erts-ratkaisuissaan.

49. Asiassa Soliuer"s EUT ontodennut mm. seuraavassa

"lslopímukseen osallistumista uoidaan ftäten] pittüi yrityksen
Iättgmisenä kartellikokonaisuuteen ainoastaøn, j os grity s tiesí
tci jos sen olrsi pítänyt tietää, että se sopímukseen
osallistuess ø,øn o s ø,llÍstuí mg ös kg s eís e en ksrtellíín.
Toisin senoen on näytettäuä toteen, että lcyseinen yritys aikoi
omalla toíminnallaan mgötöuaihtttaa kaikkien osallistujien
yhteísten ptäimöärien tauoittelemiseen ja ettö yritys tiesi mui-
den samaan päämäärään pyrkiuien yrity sten suunnittelemasta
tai toteuttamasta kilp ailunu astais e sta käyttdytymis estö tai että
se saattoi kohtuudella ennakoida sen ja oli ualmis hguäksy-
mään síihen sisäItyuän riskin. Asíø:nomo:ísen grítykssrt ort
síten tunnettcoa kartellíkokonaísuuden gleínen ulot-
tuuuus j a olenna,ís et píírteet" .zs

ã Asia T-goS/94 LVM u. komissio,kohlans.
22 Asia C-2o4/oo P Aalborg Portland ym, u. komíssio, kohta 8g ja 328.
4T-gglc,4 Ac-Treuhand u. komissio, kohdat 133-135 ia 151.

"4 T-f8'lo6 Aalberts Industries Am. u. komissro, kohta 89: 'Voidakseen osoittaa yrityksen osallistuneen kilpailunvastaiseen sopimuk-
seen komission on lisäksi näytettävä toteen, että þseinen yritys aikoi omalla toiminnallaan myötävaikuttaa kaikkien osallistujien
yhteisten päåimäärien tavoittelemiseen ja että yritys tiesi muiden samoihin päämääriin pyrkivien yritysten suunnittelemasta tai toteut-
tamasta konkreettisesta toiminnasta tai että se saattoi kohtuudella ennakoida sen ja oli valmis hyväkqtnään sühen sisältyvän riskin",
asia C-287 /rr P komissio u. Aalberts Industries ym., kohta 63: "Oikeuskäytönnön mukaan on nimittöin nün, ettri olisí pitänyt näyttäö
toteen, että kgseínen yrifus aikoi omalla toiminnallaan myötäuaihtttaa kaikkíen osallistujien yhteisten päömäärien tauoittelemiseen
ja ettö yritys tiesi muíden samaan päämädrään pyrkiuien yritqsten suunnittelemasta tai toteuttamasta kilpaíIunuastaísesta käyttäy-
tgmisestö tai että se saattoi kohtuudella mnakoida senjaolí ualmis hyuäksymöän sühen sisöltguänriskin."
2lT-2ttlo9 Putters Intematíonal u. komissio, kohta 32.
,6 C-44tlrtP komissio u.Verhuizíngen Coppens, kohta 42.
27'1-4c,61c,8 ICF u. komissio, kohdat 96-99: voidakseen todistaa yrityksen osallistuneen tällaiseen yhtenä kokonaisuutena pidettävään
jatkettuun kilpailusääntöjen rikkomiseen komission velvollisuutena on näyttäâ toteen, että yritys aikoi omalla toiminnallaan myötävai-
kuttaa kaikkien osallistujien yhteisten päämäärien tavoittelemiseen ja että yritys tiesi muiden samaan päämäärään py'rkivien yritysten
suunnittelemasta tai toteuttamasta konkreettisesta käyttäytymisestä tai että se saattoi kohtuudella ennakoida sen ja oli valmis hyväksy-
mään siihen sisäItyvän riskin (98). Ainoastaan silloin,jos yritys näihin kartelleihin osallistuessaan on tiennyt tai sen olisi
pitän¡ tietåiä, että nåün tehdessään se tulee mukaan yhtenä kokonaisuutena pidettäväåin sopimukseen, sen osallistumi-
nen lçseisün kartelleihin voi olla ilmaus liittymisestä tähän sopimukseen (99).
,8 Asia T-68/09 Soliuer u. komissio.
"e Asia T-68/09 SoIíu er u. komissro, kohd at 68-6 4.
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44. AsiassaÁaläertsso tuomioistuin arvioi niin ikään yritykseltä edellyte-
tyn tietoisuuden laajuutta seikkaperäisesti. Se täsmensi osallisuudel-
ta edellytettävän tietoisuuden määritelmää seuraavasti:

"Tössä yhteydessä on küstatonta, että Aquatß osallistui rií-
danalais eIIa aj anj aksolla yksinomaan FTVAS ;n kokouksän eikä
rikkomisen kahte en muuhun o saan. On my ö s huomattau a, ett ä

Aquatisin osallisntmínen FNAS:n kokouksän, joilla oli sama
tauoite kuin ghtenä kokonaísuutena pídettäuön, monítahoisen
ja jatketun rikkomisen kahdella muulla osalla eLí hintojen
koordinointi, eí gksínään ríítä päättelernään, että se
oscllístui lcyseessä oleuo,ø,n ríkkomíseen, j oIIeì osoíte-
tc, että se tíesi tøií että sen olí uäì.stätnättä tíedettäuä,
että Ahtööltö sen toùnínta kuuluí lcokon¿issuunnítel-
lmøc:n ja toísø,ø,lts tätnä lcolconcissuunnÍtebna kattoí
ka:íkkí kqrtellín osatekíj ät." tr

"Nyt kösíteltäuässä asiassø on näín ollen seluitettäuö, tiesíkö
Aquatis FTVAS;n kokouksän osallistuessaan taí oliko sen uöis-
tömättti tiedettöuä, ettö se lättyi yleiseurooppalaisen kartellin
osallistujien joukkoon. On nimíttäín níín, ettìi ø;ínoostø,an4
jos osoítetø,o:n, että Aquatís tíesí ríkkomísen ¡nuodos-
tsuíen ka'hd.en ÍnuuÍt osatekìjän oletns.sssolostø, sen
ossllístwnista Ranska n markkinoita ko skeu san s opûnuk-
seen uoída'ø;n pítäìi íImø:ísuna sen lííttyrnùsestä todet-
tuunríkkor¡lìsee¡t.s2

45. Kyseisessä tapauksessa tuomioistuin päätyl siihen, ettei komissio ol-
lut osoittanut ep?üIlyn yrityksen tietoisuutta fia siten osallisuutta).

46. Se totesi tältä osin seuraavaa

"On kuitenkin todettaua, etteí komíssío ole osoíttørtut, et-
tä ftV. S.'n lcolcoulcsän oscllístuessaø;n Aquøfis fiesi
muÍden grítg sten kíþ aíIunuastadsesta toùnínnsstø tc:í
että se sø,a,ttoì kohtuudells ennø.koída tätnän ja että
sen toímínta sirs kuuluí kokona,íssuunnìteltnø,ø:n, j okø
ksttoí to detun ksrteltín kø;íkkí os atekíj ät.

t---l

Näin ollen on todettaua, ettei ole osoitettu, ettti Aquatis olisi oI-
lut tietoínen síitö, että se oli lüttyngt toíminnallaan kartellän,
joka muodostui eri osista, joilla oli ghteinen päömöörä.ss

47. Edellä mainitun perusteella voidaan todeta, että EU-tuomioistuimen
oikeuskä¡ännössä yrityksen osallisuuden syntymiselle asetetut kri-
teerit/tunnusmerkit ovat selvät. Myös korkein hallinto-oikeus on oi-

:o Asia T-885/o6 Aalberts Industries gm. u. komissro
s'Asia T-g8S/o6 Aalberts Industríes ym. u. komissio, kohta 11o.
s, Asia T-885/o6 Aalberts Industries ym. u, komissio, kohta ur.
33 Asia T-g85/06 Aalberts Industríes ym. u. komissio, kohdat rrr, nz ja rrg. Katso myös asia C-44t/tt P komissio u. Verhuizingen Cop-
pens, kohta 44.
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keuskä¡ännössään viitannut tässä oikeuskä¡ännössä vahvistettui-
hin periaatteisiin.s+

48. Yrityksen osallisuuden syntyminen edellyttää, että kilpailuviran-
omainen osoittaa, että:

AlríW s c:íkoí omo.l[s. toùnínns.I[ø,ø:n tny ötäua:íkutts.s.
kaikkien osallistujien yhteisten päämäärien tavoittelemiseen;
ja

ArítAs tíesÍ kíþø:ílulø:ínsäädännön uo,stø:ísests ko-
Iconaissuunnítelmosta tai muiden yritysten toteuttamas-
ta konkreettisesta kä¡tä¡ymisestä tøi se so,ø,ttoÍ uäí.stä-
mätt ä enno,koíds tämän; ja

(iii) yrítgksen tietodsuus kíþø;ÍIulaínsäädännön ua.stø:í-
sestc lcolconadssu unnítebnøsts kø,ttoì lcaflclci rikko-
muskokonaisuuden eri osatekijät; ja

(Ð Ar'ítys on clctäursestí tsí pcssdiursestí hyuäksgngt
kilpailulainsäädännön vastaisen "sopimuksen tai muun yh-
teisymmärryksen".

49. Elleivät kaikki edellä mainitut tunnusmerkit täyty, yritystä ei voida
pitää osallisena ja vastuussa kilpailurikkomuskokonaisuudesta.

So. Ainoastaan silloin, jos yrityksen voidaan tiett¡m toimintaan tai ko-
kouksiin osallistuessaan osoittaa tienneen (tai että sen olisi väistä-
mättä pitänyt tietää), että näin tehdessään se nimenomaisesti tulee
mukaan yhtenä kokonaisuutena pidettävään, kilpailulainsäädännön
vastaiseen kokonaisjärjestelyyn, jonka kaikista osatekijöistä se oli tie-
toinen, sitä voidaan pitää osallisena þseisessä rikkomuskokonai-
suudessa. Lisäksi on huomattava, että oikeuskä¡ännön mukaan riit-
tävää ei ole yksin tiedon saaminen rikkomuksesta, vaan osallisuus
edelþttää aina jonkinlaista altiivista tai passiivista tahdonilmaisua,
jonka perusteella yrityksen voidaan katsoa hyväksyneen kilpailulain-
säädännön vastaisen kokonaissuunnitelman.ss

Edellä kuvattu kokonaisuus muodostaa kehyksen, jonka puitteissa
Pohjolan Liikenteen yrityskohtaista osallisuutta on arvioitava tässä
asiassa.

DD' Oikeuskä¡ännössä asetetut kriteerit yrityksen osallisuutta ja tietoisuutta osoittavalle näytölle

Sz. Yrityksen osallisuutta ja tietoisuutta koskevalle näytölle on myös ase-
tettu vakiintuneessa oikeuskä¡ännössä tietty näyttöstandardi, joka
on täytettävä, jotta yrityksen voidaan katsoa olevan vastuussa kilpai-
lurikkomuskokonaisuudesta ja/tai osallinen siihen.

34 KHo:n päätös g1.5.2orz (Dnro:t 797/2/09, 9s9/2/o9, gqz/ozlog, 94T12/o9, gszlzlog, 9s\/2/o9, taltionro r4z9), sekä
KHO:zor3 :8, 22.t.2otg (Dnro 278 / z / to), taltionumero z4o.
35 Ks. esimerkiksi asia T-36/o5 Coats Holdings, kohdat 9r ja ro5, jossa unionin tuomioistuin on tältä osin mm. katsonut, että "pelkäs-
tään se, ettâ Mtiöl on saanut tiedon kilpailua rajoittavasta sopimuksesta ei riitä synnyttämään vastuuta rikkomuksesta" [vapaa kään-
nösl, ellei se ole osallistunut sopimuksen laadintaan tai muutoin myötävaikuttanut kartellin toteuttamiseen. Ks. myös asiaT-gg/o4 AC-
Treuhand u. komissio, kohdat 133-135.
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Sg. Oikeuskä¡ännössä on nimitt¿ün katsottu, että SEUT ror(r) artiklan
mukaisen rikkomuksen toteennäyttämiseksi komission on osoitetta-
va rikkomukset, jotka se katsoo tapahtuneeksi, sekä oikeudellisesti
riittävä näyttö kilpailurilirkomusten synnyttävien tosiseikkoj en ole-
massaolosta.3ó

54. EUT:n oikeuskä¡ännössä on katsottu muun ohella, että:

"seluítettäessti EY 8t artiklan t kohdan rikkomista, komission
on esitettäuä nímenomaíset ja ghtäpít¡iuät todísteet,
joíd.en perusteello uoídø,qn uokuuttua sätä, että uäítetty
rikkominen on tap ahtunut." tz

55 Toisaalta EUT on katsonut, että haastaakseen kilpailuviranomaisen
esittämät, þseisen yrityksen osallisuutta koskevat väittämät, yntyk-
sen on esitettävä uskottava vaihtoehtoinen tapahtumainkulku :

" [hn komission ratksisutoíminta perustuu olettamukseen sätä,
että toteennäytetfujä seíkkoja ei uoída selittä¿i muuten hinyri-
tysten tekemällä yhteistoiminnalla,l riíttä¡i, kun kø;ntøjøt
näyttäuät toteen seíkkoja, jotka us.Iottsust erí tsuc,lla
lcomissíon toteennägttiìmíä seíkkoja ja joíden nojøIla
näín ollen uoíds.sn korua:ta lcomissdon tosís,síoílle ø,n-
tanna selítg s toís eIIs selítgksellä." *

56. Asiassa Coats Holdíngs, ensimmäisen asteen tuomioistuin linjasi oi-
keusohjeen, jonka mukaan kilpailuviranomaisen esittämä näyttö ei
ole oikeudellisesti riittävä, mikäli sen tarjoama selitys tapahtumain-
kulusta on tulkinnanvarainen. 3e

57. Tapauksessa oli þse muutamista kokouksista, joita komissio piti
tarkoitukseltaan kilpailua rajoittavana kokouksista laadittujen koko-
uspöytäkirjojen merkintöjen perusteella. Erään komission kartelli-
kokouksena pitäm¿in tapaamisen pöytäkirjasta kävi kuitenkin ni
menomaisesti ilmi ainoastaan keskustelun aihe. Tätä ei pidetty riit-
tävänä näyttönä kokouksen kilpailua rajoittavasta tarkoituksesta.4o

58. Toisesta kokouksesta laaditun pöytäkirjan relevanttia kohtaa tuo-
mioistuin piti sanamuodoltaan " melko tulkinnanua"o¡"r2q"+t, mistä
johtuen sanamuoto "saattoi yhtä hyuin tarkoittaa fvaihtoehtoista
selitystä1"+r. Näin ollen tuomioistuin katsoi, ettei kokouksen kilpai-
lua rajoittavaa tarkoitusta ollut riittävällä varmuudella näytetty
("beyond doubt').+s

59. EU-tuomioistuin on vaküntuneesti katsonut, että etenkin kartelliasi-
oissa on vastaajan oikeusturvan kannalta merkiryksellistä, että tuo-

¡0 Esim. asia T-36/o5 Coats Holdings, kohta 68, asia'1-67loo JFE Engineeríng u. komissio, kohta t73, sekä Iniuo-Leiuo-Huimala-
Huimalø,s.grg.
37 Asia T-385/06 Aalberts Industries ym. u. komissio, kohta 44. Ks, myös asia T-gz/o7 Fuji Electrícu. komissio, kohta 87 ("fdsmdl¡isfd
ja yhtäpitäuöd nöyttöö, jonka perusteella uoidaan uakuuttua sätä, ettö uäitetty kilpailusöäntöjen ríkkominen on tspahtunut") .
38 Asia T-go5/9 4 LVM u. komßsio, kohta 725, "1-S6loS Coats Holdings ja Coats u. komissio, kohta 72. Ihtso tältä osin myös asia T-
4zlo7 Fují Electricu. komissio, kohta ro6.
3e Asia T-96/05 Coats Holdings ja Coats u. komisnb, kohta 74.
4. Asia T-96/05 Coats Holdings ja Coats u. komissrb, kohta 86.
4r lbid, kohta 91.
4, Ibiù kohta 91.
+s Ibíd.
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mioistuin soveltaa Euroopan ihmisoikeussopimuksessa vahvistettua
syyttömyysolettamaa (ns. "in dubio pro reo" -perraate).++

6o. Esimerkiksi asioissa Soliuer, Aalberts ja Verhuzíngen Coopers, EU-
tuomioistuin on arvioinut komission näyltötaakkaa suhteessa syyt-
tömyysolettamaan seuraavasti :

"[J]os asiaa käsitteleuö tuomioístuin on epätí"etoinen, sen on
ratkaistaua asia sen yrityksen hyuäksi, jolle täIlaisen rikkomi-
sen toteamísta. koskeua pöötös on osoitettu."+s

"Sen, että Euroopan unionin tuomioistuimet ouat epäuarmoja,
on koiduttaua kilpaihsääntöjen rikkomista koskeuan pätitök-
sen adressaatin eduksi. Tuotníoístuín eí uoí todeta, että
lcomdssio on oíkeudelhsesfi ríítt¿iu ¿ill¡i tølu o.IIa näg tt¡i-
ngt kgseessä oleuøin kíþøiílusääntöjen ríkkomísen to-
pc,htuneen, jos se eì ole sø,øluutta,rtrl,t tägttä uølrrrlruuttø,
tämän kysymyksen osalta, jø nöín erítyisesti sílloin, kun kyse
on sakkopäötökseen kohdistuuastq. kumoamiskanteesta. Va-
käntuneen oikeuskdg tönnön mukaan on my ö s nän, että kaikki-
en komíssion toimittamien todisteiden ei taraitse udlttämdttd
täyttää näitä edellytyksiö kaikkien rikkomßen osatekijöiden
osalta. Rätt¿iä, ettö komission esittämät seikat kokonaisualtai-
sesti tarkasteltuina täAttäuät nämä edellytg kset." +0

"Sen sijaan jos yritys on osallístunut uölíttömöstí yhteen tai
useampaan yhtenö kokonaisuutena pidettöu än j atkerun kiþai-
Iustiäntöjen rikkomisen muodostauaan kiþaihtnuastqßeen
toimintaan, ¡nrutto eí ole näytetty totee¡t, että kyseinen
Arítys c:íkoí omø,lls toímínns.Ilø,o:n rngötäuø;íkuttø,ø,
muiden kartellin o s allistujien yhteisten p öämtiörien tau oittel e-
miseen ja että grítgs tÍesi lcailcesta kyseisten samaan pää-
mäör ään pyrkiuien o s allistujíen suunnittelemasta tai toteutt o.-

masta kiþailunuastqisesta kägtt¿iytAnísestä tø;Í ettü se
sa'c,ttoí kohtuudells. ennø,koíds sen ja oIí uø,bnís hy-
uäksgmään sähen sßöltyuänriskin, kotníssíolls on oíkeus
kstsos. tätnän grityksen oleuø:n ucstuussø aiínoostc,a;n
toítnínnsstø, johon se on osallistunut uälittömäst| ja muiden
s amaan p äömöör ään pgrkiuien o sallistujien suunnittelemasta
tai toteuttamasta kdyttäytymisestö, jonka osø,lts on todís-
tettu, että se tiesd síitä tøi että se on so:o:tto:nutkohtuu-
del[s. ennq.koída sen ja on ollut uc,bnis hguäksgmään
sähen srsä ltyuän rískín.'42

"[J]os unionin tuomioßtuin toteaa, etteì komissio ole näyttÌi-
nyt toteen oikeudellisesti rättäuäIl¿i taualla, että yritys osallis-
tuessaan j ohonkin ghtenii kokonaisuutena pidettäuän jatketun
kiþ øilusöäntöj en rikkomisen muo do stau asta kiþ ailunu astai-
sesta toímínnasta tiesi muusta samaan päämäöröön pyrkiuien
kar tellin muiden o s allistujien toteuttamasta kilp ailunuøsfarses-

44 Esim. asiassa T-68/o9 Soliuer u, komissio, kohta 57,ensimmäisen asteen tuomioistuin totesi: "fSJyyffömygsolettaman períaatetta
[...] souelletaan erítyisesti gritVksíä koskeuien kilpailusöäntöjen rikkomista koskeuün menettelgihin, jotka uoiuat johtaa sakkojen tai
uhkasakkoj en mätir dämiseen" .

45 Asia T-68/09 Soliuer u. komissro, kohta 58.
46Tß851o6 Aalberts Industries Am. u. komissio, kohta 44-45.
47 T-3.S5/06 Aalberts Industries ym, u, komissio, kohta 44.
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ta toiminno"sta tqi että se saattoí kohtuudella ennakoída sen ja
oLi ua"Imis hguäksymtiön sähen sisäItyutin riskin, tämän ainoa-
na seurauksena on se, että tämän yrítgksen eí uoíds kø,t-
soa oleusn ucstuussa tììstìi muusta toí¡nínnasta ja
näín o[Ien ghtenä kokonsísuuteno. pídettäuästä jatke-
í;.lstø kíþ olíhls,ääntìij en ríkko¡nfsesta kokonsísuudes-
sa,cln ja että rädanalaísen päätöksen on katsottaua oleuan pe-
rusteeton pelköstään täItä o sin" 48

6t. Asiassa E.ON Energie ja Coats Holdings tuomioistuin lausui niin
ikään näyttötaakan osalta muun ohella seuraavaa:

" Lisöksi tilanteessa, jossa esäntyy epätíetoÍsuuttø, tuomíois-
tuimen on ratkaistaus asia sen yrityksen hyudksi, jolle rikko-
misen toteamista koskeua pötitös on osoitettu. Eritgisesti kösi-
tellessiiön sakkopäötöksen lanmoamisto. koskeuaa kannetta
tuomioistuin ei nöin ollen uoí todeta, että komissio on näyttä-
nyt kyseisen rikkomuksen toteen oíkeudellisesti rättäuöIlä ta-
ualla, jos sillä on tämän seíkqn osslta yhti epäilyksüi."+ø

"[--] komission [ ] on sirs þseessö oleuien yrítgsten hallinnolli-
sen menettelyn aikana esittömien uäitteiden ualossa tutkia
kaikki kyseessö oleuan köyttäytymisen mahdollise[t] selitAkset
ja todeta kilpailustiäntöjen rikkominen ainoastaan, jos kilpai-
Iusööntöjen rikkominen on tömän o:ínoa uskottsuq selí-
flrs.'5o

"[--] uníonin tuomioistuimen on htmottaua kyseessä oleua
[sakkoesitys]päötös, jos nämti yrítgksen esittäudt perustelut,
jotka ualaiseuat komission toteamia tosiseikkoja eri taualla ja
joiden perusteella komission esittämö tosßeikkojen selitys, jon-
ka perusteella se totesi yhteisön kilpailusääntöjä rikotun, uoí-
da'c:n koruata. toísells. uskottausllø. selítgksellä." s'

62. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kilpailuviranomaisen kilpai-
lurikkomuksen tueksi esittämän näytön on oltava yksiselitteistä. Kil-
pailuviranomaisen asiakirjoista tekemien tulkintojen ja tapahtu-
mainkulun on lisäksi oltava ainoa uskottava selþs yrityksen kä¡täy-
tymiselle. Silloin, jos yritys pystyy esittämään toisen vaihtoehtoisen
selityksen/tapahtumainkulun kilpailuviranomaisen tulkinnalle, asia
on ratkaistava edellä kuvattua "in dubio pro reo" -periaatetta sovel-
taen kilpailurikkomuksesta epäilþ yriryksen eduksi.

Tapahtumainkulku Pohjolan Liikenteen näkökulmasta

Johdanto

63. Päätösluonnoksessaanvirasto katsoo, että Pohjolan Liikenteenjohto
olisi osallistunut seuraaviin kokouksün, joiden se katsoo osoittavan

4e Asia C-4411 t7 P komissio u. Verhuizingen Coppens, kohta 47.
4e Asia T-141/og E.ON Energie u. komissio, kohta 5r.
so Asia T-141/o8 E,ON Energíe u. komissio, kohta 53.
sl Asia T-141/o8 E.ON Energieu. /<omissio, kohta 54.
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s2 Viraston Päätösluonnos r4,4.2ol5, kohta 3rz.
53 Viraston Päätösluonnos r 4,4.2015, liitteet 15, 16,21, 28,29, 52, 44, 49,6'ia 99.
s4 Viraston Päätösluonnos r4.4.2or5, kohdat 91g-316.
5s Viraston Päätösluonnos r 4.4.2c15, kohta 3ró.
¡6 Viraston Päâtösluonnos r 4.4.2c15, kohta 3r4.
57 Ks. esim. viraston Päätösluonnos 14,4.2o1S, liite z, jossa on listattu Matkahuollon hallituksen jäsenet 2oo8-2or2.

JULKINEN
LIIKESAT/,ISUUDET PEITETTY

Pohjolan Liikenteen johdon osallisuuden väitetyssä kilpailurikko-
muksessas2:

1. Linja-autoliiton hallituksenkokous 28.S.2oo8;

z. Linja-autoliiton hallituksen kokous 27.8.2oo8;

3. Linja-autoliiton hallituksen kokous 26.1r.2oo8;

4. Linja-autoliiton hallituksen kokous 26.8.2c,c91'

S. Linja-autoliiton járjestämä neuvottelu 7.g.2oro;

6. Linja-autoliiton hallituksen kokous 27.to.zolo1'

7. Linja-autolüton hallituksen kokous 26.t.2ott1,

8. Lounais-Suomen alueosaston hallituksen kokous g.6.2oto;

9. Helsingin alueosaston hallituksen kokous 8.6.zoro; ja

ro. Helsingin alueosaston hallituksen kokous 3.8.zoro.se

64. Virasto katsoo, että edellä mainitut asiakirjat osoittaisivat Pohjolan
Liikenteen osallisuuden viraston Päätösluonnoksessa kuvattuun vdi-
tettyyn rikkomuskokonaisuuteen. Virasto väittää, että Pohjolan Lii-
kenne olisi ollut tietoinen em. kokouksissa tehtyjen päätösten kilpai-
lulainsäädännön vastaisesta tarkoituksesta ja seurauksista sekä nii-
den osuudesta väitettyä kilpailunrikkomuskokonaisuutta koskevassa
kokonaissuunnitelmassa.s4

69. Virasto väittää, että edellä mainituissa kokouksissa olisi sovittu Mat-
kahuollon sopimuksen käyttämisestä uusien vuorojen markkinoille-
pääsyn kontrolloimiseksi, liikennöitsijöiden toiminnan koordinoin-
nista suhteessa reittiliikennelupiin sekä reittiliikennelupaliikennöit-
sijöiden toiminnan vaikeuttamisesta.ss

66. Virasto väittää Päätösluonnoksessaan Potrjolan Liikenteen osallistu-
neen [,AL:n hallituksen ohella myös Matkahuollon kokouksiin.so
Tämä ei pidä pailirkaansa. Pohjolan Liikenne ei ole ollut edustettuna
Matkahuollon hallituksessa eikä se siten ole missään vaiheessa osal-
listunut Matkahuollon hallituksen tai sen toimivan johdon kokouk-
siin tai päätöksentekoon.sT Pohjolan Liikenne korostaa, että sen ei ole
ollut edes teoriassa mahdollista osallistua Matkahuollon päätöksen-
tekoon. Viraston Päätösluonnoksessa itsekin esittämä aineisto osoit-
taa, että Matkahuollon jäsenet ovat tehneet periaatepäätöksen siitä,
ettei Pohjolan Liikenteen katsota voivan kuulua Matkahuollon halli
tukseen ottaen huomioon, että Pohjolan Liikenne on osa VR-
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sB Viraston Päätösluonnos r4.4.2or5, liite rz, kohta r.5.
5e Viraston Päätösluonnos r 4.4.2c15, kappaleet 9.1.2, 9.4 sel<à to.z.6.z.t 4.
6o Viraston Pâätösluonnos 14.4.2or5, kappale 9.4.
6'Viraston Päätösluonnos r4.4.2or5, Liite 16, LAL:n hallituksen kokouksen 28.S.2oo8 pöytäkirja, s. 6-2.

JULKINEN
LII KESAI/JSUUDET PEITETTY

Yht]¡mää ja sillä on Matkahuollon liiketoiminnan kanssa kilpailevaa
liiketoimintaa.ss

67. Viraston johtopäätökset Pohjolan Liikenteen osallisuudesta väitetys-
sä rikkomuskokonaisuudessa ovat joka tapauksessa virheellisiä. Ku-
ten seuraavassa osoitetaan, viraston asiassa esittämä näyttö ei osoita,
että Pohjoìan Liikenne olisi ollut osallinen väitetyssä rikkomuksessa.

Oy Matkahuolto Ab:n ja liikennöitsijöiden välisen sopimuksen käynäminen markkinoille pää-
syn kontrolloimiseksi

68. Virasto väittää Pohjolan Liikenteen johdon olleen mukana kokouk-
sissa, joissa olisi sovittu Matkahuollon sopimuksen käyttämisestä
uusien vuorojen markkinoille pääsyn kontrolloimisessa eli ns. reitti-
liikennelupaliikennöitsijöiden poissuljennassa.se

69. Virasto perustaa tämän väitteensä lähinnä yksittäisiin ja hajanaisiin
Linja-autoliiton hallituksen kokouspöytäkirjoihin. Seuraavassa Poh-
jolan Liikenne käy läpi viraston tältä osin esittämän näytön asiakir-
jakohtaisesti ja esittää siihen liittyvät huomionsa.

Linia-autoliiton hallituksen kokous z8.s.zoo8:

Virasto väittää, että þseisessä kokouksessa esitettiin Matkahuollon
sopimusten käyttämistä ennakkosääntelyn välineenä kilpailun avau-
tuessa.6o Tämä seikka käy viraston mukaan ilmi LAL:n hallituksen
kokouksen pöytäkirjan kohdasta 6, jossa LAL:n hallitusta on infor-
moitu [,AL:n strategiapäivän r9.5.zoo8 aikana käsiteþistä, uuteen
joukkoliikennelakiin liittyvistä þsymyksistä ja niihin annetuista vas-
tauksista.6' Pohjolan Liikenteen edustajat eivät olleet osallistuneet
ko. strategiapäivään.

7t. Kyseisessäkohdassa 6todetaanseuraavaa:

72. Viraston väite on virheellinen. Pohjolan Liikenne ei jaa viraston tul-
kintaa llyseisen kohdan sisällöstä.

Tg. On muistettava, että uuden joukkoliikennelain sisältö ei ollut vielä
tiedossa kokouspåüvänä 28.5.2oo8. Laki oli tuolloin vasta alustavas-
sa valmisteluvaiheessa ja sisällöltään vielä monelta osin täsmenty-

7o

S78S4ot.z 18 (4r)



JULKINEN
LIIKESAI/,ISUUDET PEITETTY

mätön.62 Kuten kokouksen zooS an kohdasta 6.r

viraston vättämällä tavalla
tuossa tiedetty, uudessa lainsäädännössä

ratkaisuun.6+

74. Pohjolan Liikenteen tiedossa toki oli se, että Matkahuollon ja linja-
autoyritysten väliset sopimukset tulisi uuden joukkoliikennelain
myötä piüvittää. Toisin sanoen, sopimusmuutokset olivat joka tapa-
uksessa välttämättömiä lainmuutoksen johdosta. Kuitenkaan se, mil-
lä tavoin Matkahuollon sopimusta tulisi uuden joukkoliikennelain
myötä muuttaa, ei ollut eikä voinutkaan olla vielä z8.5.zoo8 Pohjo-
lan Liikenteen tiedossa. Viraston viittaamasta pöytäkidan kohdasta
ei myöskään käy mitenkään ilmi, että þseisessä [,AL:n hallituksen
kokouksessa olisi sovittu tai käyfy ylipäätään keskustelua siitä, millä
tavoin Matkahuollon sopimusta tulisi muuttaa.

75. Viraston esittämä aineisto osoittaa, että tosiasiassa Matkahuollon
sopimusta koskeva päätös on tehty olennaisesti z8.5.zoo8 pidettyä
kokousta myöhemmin. Matkahuollon sopimusta koskevista muutok-
sista on tosiasiallisesti sovittu Matkahuollon - ei LAL:n - työryhmis-
sä ja hallituksessa, eikä LAL:n hallitusta ole konsultoitu sopimus-
muutosten sisällöstä sopimusten laatimisen aikana. Tämä käy selväs-
ti ilmi ainakin seuraavista viraston Päätösluonnoksen liiteasiakirjois-
ta:

Matkahuollon hallitus on 2010
66

z8.5.zoro pidetyn Matkahuollon hallituksen
että

Matkahuollon hallituksen kokouksessa 26. 8. z o ro on
mukaan keskusteltu seuraavaa:

ó2 Ks. esim. viraston Päätäsluonnos t4.4.2ot',liite 15: LAL:n hallituksen kokouksen pörtåilirja 27,8.2oo8, pöytäkirjan liite r, L\M:n

0q Ks. viraston Päätösluonnos 14.4.2c15, kohta 42.
es dalta ennen lain voimaantuloa, ks. esim. viraston Päätösluonnos t4.4.2ot1,liite +9, LAL:n hallituksen
kirja, kohta 6.r. I¿in voimaantulon jälkeisen ajan osalta ks. esim. viraston Päätösluonnos liite

kohta että

74.4.2075
ó6 Viraston Päätösluonnos l.4.4.2c15, liite 39, sen liite 5: PPT-esitys: Matkahuollon ja liikenteenharjoittajien välisten sopimusten uusin-
ta, 2.11.2o1o, s. 1.
ez Viraston Päätösluonnos 14.4.2015, liite 9, Strategiaseminaarin yhteenvetoluonnos, s. 4.

alaa

a

a

a

joukkoliikennelain valmistelua koskeva muistio z.6.zoo8. Ks. myös viraston Päätösluonnos r4.4.zor5, liite r8, l,AL:n työvaliokunnan
hUKUuN\clIzJ.q.zUuo-Ul,\l¿Nlla.lt,llÀdsltuUdzLr,ucLddll....o*..

myös viraston Päätösluonnos 14.4.2ots, liite zr, LAL:n hallituksen kokouksen zó.u.zoo8 pöytäkilia, ionka kohdassa 6.r sivulla 3 on
tod"ttut

63 Ks. viraston Päätösluonnos r4.4.2o15, liite 16: LAL:n hallituksen kokouksen z8.5.zoo8 pöytäkirja, s. +.
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a LAL:n hallituksen kokouksen o10

a Matkahuollon hallitus onkin r.rr.zoto kokouksessa

Edelleenkään 8.rr.zoro LAL:n hallituksen eivät ole saa-a

neet

26. Pohjolan Liikenteellä ei ole ollut edustajaa missään Matkahuollon
toimielimessä. Edellä esitettyjen kokouspöytäkirjojen valossa on sel-
vää, että Matkahuollon sopimus on valmisteltu Matkahuollon sopi-
mustyäryhmässä j a hyväksyty Matkahuollon hallituksessa 1. 11.20 10.

77. Toisin kuin virasto väittää, pöytäkirja ei näin ollen osoita, että l,AL:n
hallituksen jäsenet olisivat kokouksessa z8.5.zo o B saavuttaneet yh-
teisymmärryksen Matkahuollon sopimukseen tehtävien sopimus-
muutosten yksityiskohtaisesta sisällöstä tai siitä, että sopimusta tul-
taisiin muuttamaan siten, että se mahdollistaisi alalle tulon kontrol-
loinnin. Päinvastoin, lukuisat asiakirj at osoittavat, että sopimusmuu-
toksista on tosiasiassa päätetty Matkahuollon hallituksessa vasta
vuodenvaihteessa zoro/zorr. Pohjolan Liikenne ei siten ole voinut
kokoukseen z8.5.zoo8 osallistumalla ennakoida tai ymmärtää, että
se olisi ollut päättämässä Matkahuollon sopimuksen tai sen järjes-
telmien käyltämisestä reittilükennelupaliikennöitsijöiden poissuljen-
taan.

Linj a-autoliiton hallituksen kokous zz. 8. zoo 8 :

78. Virasto väittää, että þseisessä kokouksessa valmisteltiin Linja-
autoliiton hallituksen tavoitteita (3.rz.zoo8) uusien reittiliikennelu-
pien tuoman kilpailupaineen rajoittamista ("kermankuorinta" ja
"päällekkäiset markkinahäiriöt") tavoitellen.Tz Tämä käy viraston
mukaan iÌmi tAL:n hallituksen kokouksen z7.8.zoo9 pöytäkidan si-
r,ulta 3 sekä pöytäkirjan liitteen z sivulta 3.7s Viraston väite on vir-
heellinen.

79. l,AL:n hallituksen kokouksen z7.8.zoo8 pöytäkirjan sivulla 3 tode-
taan seuraavaa:

68 Viraston Päätösluonnos r4.4.2or5, liite 38, s. 3, kohta 7.
6e Viraston Pâätösluonnos r 4.4.20l'5, liite 44, LAL:n hallituksen kokouksen pöytäkirja 27.7o.2oro, kohta tz.
zo Viraston Päätösluonnos 14.4.2o1S, liite 39, Matkahuollon hallituksen kokouksen 8/zoro, 1.11.2o1o pöytäkirja, kohta 5.r, siwt z-3.
z¡ Viraston Päätösluonnos r4.4.zor5,liite rz4, l,AL:n Mikko Saavolan sähköposti 8.rr.zoro.
72 Viraston Päätösluonnos r4.4.2or5, kappale 9.4, s. 42.
73 Viraston Päätösluonnos 14.4.2015, liite 15.
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8o. Pö1'täkirjan liitteen z sivun 3 viimeisessä kappaleessa todetaan seu-
raavaa:

8r Pohjolan Liikenteen käsityksen mukaan toimialajärjestön edunval-
vontapyrkimykset, joiden tarkoituksena on vaikuttaa lainsäädännön
sisältöön, eivät ole kilpailulainsäädännön vastaista yhteistyötä.74

zc Viraston Päätösluonnoksen kohdassa 146 todetaan, aivan oikein, että edunvalvontatyö, jonka on py'rkimyksenä vaikuttaa lainsäädän-
nön sisältöön, ei tässä tapauksessa ole viraston esitysluonnoksen kohteena eikä seuraamusmaksun perusteena.

S78S4ot.2 zr(4r)



JULKINEN
LIIKESAT/,ISUUDET PEITETTY

82. Viraston Päätösluonnokseensa poimimissa viittauksissa on nimen-
omaan þsymys tällaisesta laillisesta ja sallitusta edunvalvontatyöstä
sekä tätä koskevien tavoitteiden asettamisesta. Tämä käy ilmi jo kir-
jausten sisällöstä ja nüden ankohdasta. sivulla
3 olevat tekstit on sijoitettu otsikon
alle ja liitteessä z oleva LVM:n virkamiehille osoitettu
niin ikä?in otsilikonsa ja sisältönsä perusteella I-AL:n hallituksen ta-
vanomaista ja laillista edunvalvontatoimintaa.

89. Asiakirjoissa esiintyviä termejä "markkinahäiriöiden" ja "kerman-
kuorinnan" ehkäisy on tarkasteltava niiden oikeassa asiayhteydessä
ja vallitseva tilanne huomioiden. [,AL:n hallituksen edunvalvonta-
työn tavoitteena oli vaikuttaa joukkoliikennelain valmistelutyöhön si-
ten, että laissa olisi huomioitu ns. markkinahäiriöiden ja kerman-
kuorinnan ehkäiseminen asianmukaisesti. Tämä tarkoitti kä¡ännös-
sä sitä, että lakiin saataisiin oikeusharkintamenettely, jonka puitteis-
sa viranomainen harkitsisi reittiliikenneluvan myöntämistä.zs

8q. Maininnoissa'markkinahäiriöiden'ja'kermankuorinnan ehkäisemi-
nen' oli siis þse LAL:n hallituksen tavoitteesta vaikuttaa joukkolii-
kennelain ns. oikeusharkintapykälän sisältöön, ei siitä, että [,AL:n
hallituksen jäsenet olisivat keskenään sopineet kilpailun rajoittami-
sesta esim. käyttämällä Matkahuoltoa tällaiseen tarkoitukseen. Sel-
vyyden vuoksi Pohjolan Liikenne toteaa myös, että pöytäkirjassa vii-
tatussa "oikeusharkinnassa" on þsymys eri asiasta kuin Matkahuol-
lon sopimukseen myöhemmin tehdyssä viraston Päätösluonnokses-
saan viittaamassa "taryeharkintasäännöksessä"26, josta päättämiseen
Pohjolan Liikenne ei ole osallistunut millään tavoin. Nämä viraston
näyttönä esittämät asiakirjat eivät siten mitenkään osoita, että t AL:n
hallituksen kokouksessa z7.8.zoo8 olisi keskusteltu kilpailulainsää-
dännön vastaisista asioista.

Linja-autoliiton hallituksen kokous z6.rr.zoo8

8S. Virasto váittää, että þseisessä kokouksessa 26.11.20o8 päätettiin
LAL:n hallituksen linjaukseksi linkittää reittiliikenneluvan hakemi-
nen Matkahuollon palvelujen saatavuuteen.z Tämä käy viraston mu-
kaan ilmi þseisen LAL:n hallituksen kokouksen pöytäkirjan sivuilta
4-5.78

86. Pöyt¿ikirjan sivun 4 lopussa todetaan seuraavaa:

7s Ks. esim. viraston Päätrisluonnos 14.4.2o1s,liite ts, tAL:n hallituksen kokouksen pöltäkiria 27.8.2oo8 ia sen liite 3. s. z. Ks. myös

I Ks. myös viraston Päätösluonnos 14.4.2o1S, liite rr7: t AL:n hallituksen kokouksen zg.ro.zooS pöytäkiria ja sen liite 4, jossa LVM:n
esrws JouKKolllKennelaKl - KesKc$ra pvKa'a K,s^evla rqçgllq{qlll¡,clrrurraväsl 23.9.2uuö. n.rrr..o E

:6 Viraston Päätösluonnos r4.4.2or5, esim. kohta 52.
z Viraston Päätösluonnos 14.4.2o15, kappale 9.4, s. 42.
z8 Viraston Päätösluonnos r4.4.2or5, liite zr.
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82. Myös näissä viraston Päätösluonnokseensa poimimissa viittauksissa
on þsymys laillisesta ja sallitusta edunvalvontatyöstä sekä tätä kos-
kevien tavoitteiden asettamisesta. Kuten pöytëikirjan kirjauksista ja
viitatun kohdan 6 otsikoinneista LAL:n hallituksen kokouk-
sessa 26.11.2oo8 on listattu

liittyen.

88. Viraston väite siitä, että þseisessä kokouksessa olisi päätetty Matka-
huollon sopimuksen käyttämisestä alalle tulon kontrollointi- ja/tai
ennakkosääntelyvälineenä, on virheellinen.

89. On huomattava, että pöytäkirjan sivuilla 4-5 ei ole mitään mainintaa
Matkahuollosta. Vaikka viraston tavoin oletettaisiin, että sivun 4 lo-
pussa olevalla maininnalla sopimuksesta asemien ja laiturien käytös-
tä, informaatiojärjestelmiin pääsystä sekä lipputuotteiden kelpuut-
tamisesta tarkoitettiin Matkahuollon sopimusta, Pohjolan Liikenne
toteaa, että þseinen maininta on kilpailuoikeudellisesta näkökul-
masta neutraali ja yleisluonteinen. Sille on lisäksi legitiimi ja perus-
teltu selitys.

90. Matkahuolto ylläpitää linja-autoasemaverkostoa, aikatauluinformaa-
tiota ja lipunmyyntijärjestelmää. Näin ollen jokaisella Matkahuollon
palveluita jo ennen lainmuutosta kä¡täneellä yrityksellä oli luonnol-
lisesti sopimus Matkahuollon kanssa. Lisäksi oli joka tapauksessa
selvää, että Matkahuollon sopimusta jouduttaisiin joukkoliikennelain
muutoksen tuomassa uudessa tilanteessa päivittämään, kun uusia
fityksiä tulisi käyttämään Matkahuollon palveluita. Aiemmin bus-
siyritykset olivat käynäneet kaikkia Matkahuollon palveluita, jolloin
palvelujen muodostamasta kokonaisuudesta oli sovittu standar-
doidulla sopimuksella. Tulevan lainsäädäntömuutoksen nähtiin kui-
tenkin muuttavan tilannetta siten, että jatkossa asiakkaat saattaisivat
hankkia vain osan Matkahuollon tarjoamista palveluista. Jotta kun-
kin bussiyrityksen valitsemista palveluista voitaisiin sopia yksilöidys-
ti ja asiakaskohtaisesti, oli Matkahuollon aiempaa, kaikista Matka-
huollon tarjoamista palveluista koostuvaa palvelukokonaisuutta kos-
kevaa sopimusta välttämättä páivitettävä. Yleisesti tiedostettu tosi-
asia oli, että sopimuksessa jouduttaisiin mm. huomioimaan ehdot,
joilla yrirykset, jotka eivät ole osallistuneet Matkahuollon järjestel-
mien ja kehityksen kustannuksiin ja investointeihin, jatkossa käyftäi-
sivät Matkahuollon palveluita.

gt. Pohjolan Liikenteen käsityksen mukaan LAL:n hallituksen yleisluon-
toinen ja sen edunvalvontatavoitteisiin liittyvä linjaus siitä, että myös
uusilla yrityksillä tulisi olla sopimus em. palveluiden kä¡östä, ei ole
kilpailulainsäädännön vastainen.

92. Toisin kuin virasto väittää, þseinen pöy'täkirja ei miltään osin osoita,
että kokouksessa olisi keskusteltu tai sovittu alalle tulon kontrolloi-
misesta
ilmenee

Matkahuollon avulla.
että
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99. Kun lisäksi huomioidaan edellä LAL:n hallituksen kokouksen
z8.5.zoo8 pöytäkirjan yhteydessä esitet5rt perustelut ja nä¡tö Mat-
kahuollon piirissä syntyneistä päätöksistä, asiakirjasta ei voida mi-
tenkään tehdä sellaista johtopäätöstä, että Pohjolan Liikenteen olisi
tämän perusteella pitänyt ymmärtää olleensa päättämässä Matka-
huollon sopimuksen tai sen jädestelmien käyttämisestä reittiliiken-
nelupaliikennöitsijöiden poissulj entaan.

Liikennöitsijöiden toiminnan koordinointi suhteessa reittiliikennelupiin

94. Virasto väittää Pohjolan Liikenteen johdon olleen mukana myös ko-
kouksissa, joissa olisi sovittu yritysten keskinäisen kilpailun koor-
dinoinnista suhteessa reittiliikennelupiin.

gS. Virasto perustaa tämän väitteensä lähinnä yksittäisiin ja hajanaisiin
Linja-autoliiton hallituksen ja alueosastojen kokouspö¡'täkirjoihin.
Seuraavassa Pohjolan Liikenne käy läpi viraston tältä osin esittämää
näyttöä asiakirjakohtaisesti ja esittää siihen liittyvät huomionsa.

Linja-autoliiton hallituksen kokous z 6. 8.2 o o g :

g6. Virasto vâittää, että þseisessä kokouksessa olisi sovittu menetteþa-
voista, joilla pyrittiin viiväsþ'ttämään keskinäistä kilpailua reittilii
kenneluvistaso sekä vahvistettu liiton vastaukset joukkoliikennelaista
alueosastoissa esitettyihin þsymyksiin.a' Tämä käy viraston mukaan
ilmi kokouspöytäkirjan sivulta 4 sekä pö1'täkirjan liitteen 5 sivulta
4.8'

gT. Virasto viittaa alaviitteessä r83 seuraavaan dokumenttän "pöytäkír-
jan läte s, s. 4 (TTUtz.)". Toisaalta Päätösluonnoksen liitteessä 47 on
BAK:nea esitys alueellisten koulutustilaisuuksien järjestämiseksi, jo-
ka on päivätty zr.8.zoo9 ja jonka yhteydessä on niin ikään tunniste
(TTUrz). Vastaavasti virasto kirjoittaa Päätösluonnoksen liiteluette-
lossa, että "47. Linja-autolíiton hallintksen kokouksen z6.8.eoo9
pöytäkirjan líite S: BAK:n esitys alueellisten kouhtustilsisuuksien
j ärj e s tämis eksi, p äiu titty z t. 8. z o o g (TTU t z )". Sen sijaan þseisessä
l,AL:n hallituksen kokouspöytäkirjassa suunnitelma BAK:n järjestä-
miksi alueellisiksi koulutustilaisuuksiksi joukkoliikennelain sovelta-
misesta on numeroitu liitteeksi 6. Edellä mainitun perusteella on
lähdettävä siitä, että viraston Päätösluonnoksessa viitattu pöytlikir-
jan liite 5 on todellisuudessa pöytäkirjan liite 6.

7e Ks. viraston Päätösluonnos r4.4.2ot5, liite LAL:n hallituksen muun muiìssa
mallin mahdollistavan

14.4.2or5, kohta 58-59.
s'Viraston Päätösluonnos r4.4.2or5, kappale 9.4, sivu 43.
8, Viraston Päätösluonnos r4.4.2or5, liitteet 49 ja 47.
8s Bussialan Kehittämispalvelut Oy (BAK).
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98. sirulla kerrotaan

gg. Viraston viittaa tältä osin myös pöytäkirjan liitteeseen 684, jonka si-
vulla 4 todetaan seuraavaa:

1oo. Viraston väite on virheellinen. IAL:n hallituksen kokouksen
z6.8.zoo9 pöytäkirjan varsinaisesta tekstistä ei löydy mitään mai-
nintaa [,AL:n hallituksen jäsenten reittiliikennelupia koskevan kil-
pailukä¡täygrmisen koordinoinnista. Pöytäkirjasta ei löydy myös-
kään mainintaa niistä seikoista, joihin virasto on viitannut Päätös-
luonnoksensa kohdassa 59.

s78s4ot.2

84 Viraston Päätösluonnos t4,4.zot',läte 47
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1o1. Tältä osin Pohjolan Liikenne kiinnittää huomiota siihen, että pöytä-
kirjan
miksi

Linlr-autoliiton j árjestämä neuvottelu'. g. zo to

ro6. Virasto v¿üttää Pohjolan Liikenteen osallistuneen [,AL:n järjestä-
mään neuvotteluun liikennöitsijöiden reittiliikennelupahakemusten
pois vetämiseksi, ja tätä kautta ilmeisesti oìÌeen mukana sopimassa
reittiliikennelupahakemuksia koskevan tarjonnan rajoittamisesta. se

lütettä 6, jossa on ollut alustava suunnitelma BAK:n
alueellisiksi koulutustilaisuuksiksi,

Sen aan assa että

Näin viraston
että LAL:n hallituksen jä-

senten saavuttaneen yhteisyrnmärryksen reittiliikennelupia koskevan
kilpailukäyttäytymisensä suhteen, ei pidä paikkaansa.

1o2. Se, että þseisiä linjauksia ei vielä tuolloin hyväks¡ty, saa tukea
myös kokouksen ajankohdasta ja joukkoliikennelain uudistuksen ti-
lanteesta. Joukkoliikennelaki tuli voimaan vasta 3.12.2oo9, eikä sen
lopullisesta sisällöstä tai viranomaisten soveltamiskä¡ännöistä ollut
tässä vaiheessa vielä selvyyttä.ss Tätä tukee osaltaan että vi-
raston viittaamat liitteet

103. vastausehdotukset

mukaan

viitteitä siitä, että lcysei-
olisi nimenomaisesti hyväksyty tai vahvistettu

toisin kuin virasto antaaþseisessä LAL:n hallituksen kokouksessa,
Päätösluonnoksessaan ymmärtää.so Tämä on sen

että liitteenä 6

to4. Toisin sanoen, viraston väite siitä, että l,AL:n hallituksen kokouksen
z6.8.zoo9 pöytäkida tai sen liitteet osoittaisivat Pohjolan Liikenteen
olleen mukana sopimassa kilpailukä¡täytymisensä koordinoinnista
suhteessa reittiliikennelupiin taikka vahvistamassa tai hyväksymässä
viraston Päätösluonnoksen kohdassa 59 esitettyjä linjauksia, on vir-
heellinen.

1o5. Tätä tukee myös se tosiseikka, että Pohjolan Liikenne ei ole myös-
kään tosiasiallisesti pidättäyrynyt reittiliikennelupien hakemisesta.
Päinvastoin, Pohjolan Liikenne on myös itse hakenut reittiliikenne-
lupaa Helsinki-Hamina-Helsinki-reitille f.ez

85 Ks. esim. viraston Päätösluonnos r4.4.2o15, liite 49, LAL:n hallituksen kokouksen pöytäkirja, kohta 6.r.
86 Viraston Päätösluonnos t4.4.2or5, kappale 9.4, siru 43.
87 Reittiliikennelupaa Helsinki-Hamina-haettiin ensimmäisen kerran J päiväS!]!i þ4þqruksella, ioka on saapunut KASELYIIe

Hrii¡¡irux:'ff *lîî"'sïËî$'ffË',l:, ïJåî:ïåry:il: *ffi iH'ffå:i,i*''Îurevaksi
88 Viraston Päätösluonnos r4.4.2or5, kappale 9.4, s. 44.
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to7. Virasto perustaa tämän váitteensä neuvottelumuistioon 7.g.2oro pa-
laverista, joka on Päätösluonnoksen liitteenä 6S. Tämä väite on vir-
heellinen.

ro8. Kyseistä neuvottelumuistiota on ensinnäkin arvioitava joukkoliiken-
nelain sisältö ja Pohjolan Liikenteen tilanne huomioiden. Pohjolan
Liikenteellä on suojattu siirS'mäajan liikennöintisopimus Helsinki-
Hamina-Helsinki-ieitille f saakka.ss Lükeñne Vuorela haki
tästä huolimatta reitille ajallisesti päällekkäistä reittiliikennelupaa.
Näin ollen Pohjolan Liikenne teki kilpailevan reittiliikennelupaha-
kemuksen. Tämä ei kuitenkaan ollut viraston väittämällä tavalla seu-
rausta LAL:n hallituksen jäsenten keskinäisestä sopimuksesta, vaan
perustui Pohjolan Liikenteen omiin liiketoiminnallisiin intresseihin.
Joukkoliikennelain sanamuodon, sitä koskevan hallituksen esiryksen
sekä viranomaisten lausuntojeneo johdosta Pohjolan Liikenteellä oli
ollut perusteltu syy olettaa, että sen siirtymäajan liikennöintisopi-
mukset antavat liiketoiminnallista suojaa reittiliikennelupahake-
muksia vastaan siirrymäajan sopimuksessa määritellylle reitille ja
þseisen sopimuksen voimassaoloajan. Liikenne Vuorelan haettua
reittiliikennelupaa samalle reitille ja päällekkäiselle ajankohdalle,
Pohjolan Liikenne piti kilpailullisesti luontevana ratkaisuna tehdä
kilpaileva reittiliikennelupahakemus siirtymäajan liikennöintisopi-
muksensa päälle. Pohjolan Liikenne teki päätöksen reittiliikennelu-
van hakemisesta täysin omista liiketoiminnallisista lähtökohdistaan.
Virasto ei ole Päätösluonnoksessaan myöskään osoittanut minkään-
laista päinvastaista todistelua, joka osoittaisi Pohjolan Liikenteen
sopineen tällaisesta menettelytavasta muiden toimijoiden kanssa.

1og. Lisäksi on huomattava, että Liikenne Vuorela ja Pohjolan Liikenne
kutsuttiin Uudenmaan ElY-keskuksen aloitteesta neuvotteluun asi-
an johdosta jo 4.8.zoro eli ajallisesti ennen 7.9 .2010
neuvottelua. Neuvottelussa Uudenmaan ElY-keskus

ma neuvottelu 7.g.zoto ei siten perustunut olan Liikenteen
ja/tai Liikenne Vuorelan omaan aloitteeseen, vaan se sai alkunsa vi-
ranomaisen kehotuksesta.

11o. Uudenmaan ElY-keskus oli laatinut taustaksi liitteenä
olevan

Tämä perustui
siihen, että joukkoliikennelain zz.z g :n mukaan reittiliikennelupaha-
kemus voidaan evätä mm. siitä syystä, että se aiheuttaisi vakavaa ja
pysyvää haittaa olemassa olevalle liikenteelle.

Liikenteen 7-lien lükennöintisopimus (nro on
on votmassa saakka. Se on reitille

sürtymäajan

jakso r, Joukkoliikennelaki ja sen taustat, sekä jäljempänä alakappale 'Lounais-Suomen alueosastonjaoston
hallituksen kokous 9.6.2010, Helsingin alueosaston hallituksen kokous 8.6.2010 ja Helsingin alueosaston hallituksen kokous 9.8.2o1o',
jäljempänä kohdat 120-124.
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111. Myös joukkoliikennelaista annetussa hallituksen esiryksessä (HE
rto/zoog) todetaan, että arvioitaessa hakemusta fia sen mahdollista
hylkäämistä) " [t]oimiualtaisen uíranomaisen tulisi selutttää mah-
dollisuudet hakemusten keskinäiseen souittamiseen läkenteenhar-
joittajien uäIisellä yhteistyöIlö."st Tämä on ollut selkeästi myös sekä
Liikennevirastone2 että eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokun-
nane3 kannan mukaista.

tt2. Edellä mainitun perusteella ei näin ollen voida tehdä viraston väit-
tämällä tavalla johtopäätöstä siitä, että viraston viittaama 7.g.2oro
pidetty neuvottelu olisi seurausta liikenteenharjoittajien yhteisym-
mdrryksestä reittiliikennelupahakemusten tarjonnan rajoittamisesta.
Pohjolan Liikenteen käsityksen mukaan tällaista yhteisymmärrystä ei
myöskään syntynyt kyseisessä neuvottelussa.

Lounais-Suomen alueosaston hallituksen kokous q.6.zoro. Helsingin alueosas-
ton hallituksen kokous 8.6.zoro ja Helsingin alueosaston hallituksen kokous
i.8.2o1o:

113. Virasto toteaa Pohjolan Liikenteen osallistuneen LAL:n alueosasto-ryä::iY#'îxTHi'm
teisiin 28, zg jagz.e+

Pohjolan Liikenne ei ymmärrä mitä seikkaa virasto pyrkii tällä ai-
neistolla osoittamaan tai miltä osin þseiset pöytäkirjat osoittavat
Pohjolan Liikenteen osallisuutta väitetyssä kilpailurikkomuksessa.
Joka tapauksessa Pohjolan Liikenne toteaa pö1'täkirjoihin liittyen
seuraavaa:

11S. Kaikissa edellä mainituissa alueosaston kokouksissa on ollut þsy-
mys siitä, että alueosaston hallitus on vastannut ElY-keskusten sille
osoittamiin lausuntopyyntöihin. Myös uuden joukkoliikennelain ai-
kana ElY-keskukset ovat py1'täneet lausuntoja reittiliikennelupaha-
kemuksista LAL:n alueosastoilta.

116. Joukkoliikennelain voimaantulon jälkeistä lausuntomenettelyä kos-
keva prosessi on kuvattu esimerkiksi Päätösluonnoksen liitteenä z6
olevassa LAL:n hallituksen kokouksen 2010 an liittees-

el HE 11o/2oo9, s. 21.
e, Viraston Päätösluonnos 74.4.2o1s, liite 26, Linja-autoliiton hallituksen kokouksen 24.5.2o7o pörtäkiria liitteineen, lüte 6, Liikennevi-

qa Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintìi tSlzoog rp, Hallituksen esitys joukkoliikennelaiksi seká laeiksi eräiden siihen liittyvien
lakien muuttamisesta, s.8, jossa todetaan, etl^"toimiualtaisenuirsnomaisen tulisi htitenkin seluittdd myös mahdollisuudet hakemus-
ten tai lupien keskinäiseen yhteensouittamßeen esímerkiksí läkenteenharjoittajien udlisellö ghteístqöllä, ennen kuin se löhtee aruioi-
masn hakemuksm hylkäämisnøhdollísuutta".
e4 Viraston Päätösluonnos 14.4.2075, kohta 3rz.
es Ks. viraston Päätösluonnos r4.4.2o15, liite 26, l,AL:n hallituksen kokouksen 24.3.2o1o pö¡åikirja, liite 6.

r14.
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tt7. Myös edellä esitetty joukkoliikennelain hallituksen esitys, johon on
kirjattu toimivaltaiselle viranomaiselle suunnattu kehotus selvittää
mahdollisuudet hakemusten keskinäiseen sovittamiseen liikenteen-
harjoittajien válisellä yhteistyöllä, tukee tätä käytäntöä. s6

rr8. Pohjolan Liikenteen käsiryksen mukaan alueosaston kokouksissa ei
ole ollut kysymys siitä, että reittiliikennelupaliikennettä olisi pfitty
rajoittamaan kilpailulainsäädännön vastaisin menetteþavoin. Sen
sijaan alueosastojen antamat lausunnot ovat perustuneet niiden legi-
tiimiin käsitykseen joukkoliikennelain tulkinnasta ja siirtymäajan
sopimusten suojasta.

119 Toisin kuin virasto antaa Päätösluonnoksessaan ymmärtääe7, [,AL:n
hallituksen ja sen alueosastojen käsityksille ja tulkinnoille joukkolii-
kennelain sisällöstä on ollut asianmukaiset perusteet. Lain tulkintaa
koskeva tilanne on ollut epäselvä vuosina 2o1o-2o11 ja myös LAL:n
hallituksen tulkinnat siirtymäajan sopimusten suojasta saavat tukea
lukuisista eri lähteistä.

12o. Ensinnäkin, viranomaisilla (etenkin LVM, Liikennevirasto ja liiken-
ne- ja viestintävaliokunta) oli keskenään eriäviä mielipiteitä lain tul-
kinnasta siirtymäajan sopimusten suhteen.ss Lisäksi myös LVM:n
omat tulkinnat vaihtelivat joukkoliikennelain valmistelun ja lakia
koskevien tulkintaohjeiden laatimisen aikana. ee

tzr. Toiseksi, eduskunta kirjasi joukkoliikennelain yleisperusteluihin, ett-
ei aikataulusääntelyn vapautuminen saa johtaa siihen, että palvelu-
jen tarjonta keskittyy liikaa ruuhka-aikoihin muiden liikennöin-
tiaikojen kustannuksella. Lähetekeskustelussa todettiin lisäksi, että
joukkoliikennelain eräänä tarkoituksena oli estää nokkavuorot ja
kermankuorinta, millä tarkoitettiin nimenomaan sitä, että siirt¡rmä-
ajan sopimukset nauttivat niiden voimassa ollessa tiettyä suojaa.'oo

:r22. Kolmanneksi, LÁ,L halusi toimia asiassa erityisen huolellisesti ja haki
lain tulkintaan liittyviä näkemyksiä lainvalmisteluun osallistuneelta
professori Tuomas Ojaselta. 2t.t.20Lt lausunnon
mukaan on että

so Ks. edellä kohta rrr.
e7 Viraston Päätösluonnos r 4.4.2c15, kohta 69.
se IG. esim. viraston Päätösluonnos t4.4.2ots,liite 2s, pöytäkirja z6.5.zoro, kappale 6.4 sivulla 5, jossa kerrotaan LVM:n ja liikennevi-
raston näkemyseroista, sekä viraston Päätösluonnos 14.4.2ot5, liite SS ja siinä oleva eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan
1.8.2011 päivätty kirje ministeri Vehviläiselle.
ee Ks. esim. virâston Päätösluonnos r4.4.2or5, liite r5, LAL:n hallituksen kokouksen z7.8.zoo8 pöytäkirja, s. z, kohta 6.r.r.
'oo Viraston Päätösluonnos r 4.4.2ot5, liite 5r, s. z.
lor Viraston Päätösluonnos 14.4.2or5, liite 53, professori Tiromas Ojasen lausunto.
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1'23. että

124.

t2S. Pohjolan Liikenne solmi vuonna
erl

ta kun taas osan voimassaolo
jatkuu saakka.

tz6. Neljänneksi, eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on 1.3.2011
liikenneministeri Anu Vehviláiselle lähettämässään ilmais-

L27. Lisäksi on huomattava, että alueosastojen lausunnot ovat luonnolli-
sesti olleet vain osastojen omia kannanottoja ja varsinaiset lupapää-
tökset on tehnyt toimivaltainen ElY-keskus oman itsenäisen harkin-
tansa perusteella. ElY-keskuksilla ei ole ollut mitään juridista velvol-
lisuutta noudattaa LAL:n alueosastojen lausunnoissa esitettyjä kan-
toja.

2.3.4 Reittilupaliikennöitsijöiden toiminnan vaikeuttaminen

Linia-autoliiton hallituksen kokous z7.ro.zoro:

rz8. Virasto että kokouksessa

,oz yi¡¿5lsn Päätösluonnos r4.4.2or5, liite 53.
ro¡ Ks. Liite 4 Siirtymäajan liikennöintisopimus LNIû3234, kohta 9'
'o4 Viraston Päätösluonnos :r4.4.2c:'5, liite 53 ia siinä oleva eduskunnan liikenne- ja viestinfávaliokunnan 1.3.2011 pâivätty kirje ministe-
ri Vehviläiselle.
ros Viraston Päätösluonnos 74.4.2c15, kappale 9.4, s.44.

Myös siirtymäajan liikennöintisopimusten sisältö tukee LAL käsitys-
tä siitä, että ndiden sopimusten mukaan ajettaville vuoroille oli tar-
koitus antaa määräajaksi erityistä suojaa. Siirtymäajan liikennöinti-
sopimuksiin sisältyi säännönmukaisesii kohta III.''3
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L2g. Virasto viittaa tältä osin pöytäkirjanloo sivuun 9107, jossa todetaan
muun ohella seuraavaa:

rgo. Viraston väite on virheellinen. Toisin kuin virasto antaa ymmärtää,
Pohjolan Liikenne ei ole ollut mukana Matkahuollon päätöksenteos-
sa reittiliikennelupaliikennöitsijöiden sulkemisesta Matkahuollon
j ärj estelmien ulkopuolelle.

191. LAL:n hallituksen kokouksessa 27.to.zoto tehtyä päätöstä on tarkas-
teltava erillisenä Matkahuollon piiristä mahdollisesti tehdyistä pää-
töksistä. LAL:n hallituksen kokouksessa tekemä

LAL:n hallituksen kokouksen
.10.2010

792. IAL:n hallituksen zoro tekemän taustalla oli

133. LAL:n hallituksen tekemä Matkahuollon

,oó Viraston Päätösluonnos r4.4.2cl5, liite 44, LAL:n hallituksen kokouksen zT.ro.zoro pö¡äkirja.
'oz Viraston Päätösluonnos r4.4.2or5, kohta 3rz, alaviite 49o.
'o8 Ks. viraston Päätösluonnos 14.4.2o75,liite r5, LAL:n hallituksen kokouksen 27.8.2oo8 pöytäkirja, liite ó: LVM:n hankintamenettely-
työryhmän puheenjohtajan välimietintö, jonka sivulla 14, kohta 5, Yleisen söiinnön käyttöön niwu¿it nökökohdat': "Yleinen sööntö
tarkoittaa paitsi hintaueluoitteen möärörimístö, mgös síihen liíttgen mgös paluelusopimusasetuksen mukaísta menettelgtapaa, jolla
kompe¡aaatio tai koraaus hintaueluoitteesta maksettaísün ghdenuertaisilla ja syrjímättömillä perusteilla lükenteenharjoittajille. [...]
Liíkenteenharjoittojille maksettaua kompensaatío tai muu kotaaus taikka uastike srcritetaan paluelusopimusasetuksen mukaisia
menettelytapaoja noudattaen. TtiIIöin lqse on koruauksesta, joita eiuät koske EU:n ualtiontukia koskeuat säädökset." Ks. myös viras-
ton Päätösluonnos r4.4.2or5, liite 45.
tos Ks. tältä osin myös liite z, Liikenne- ja viestintäministeriön esitys: Joukkoliikennelakiuudistus - ydinkohdat, 2oo8/2oo9, s. ro, jossa
todetaan, eTtà "ME-lükenteelle uoidaan maksaa julkista rahoitusta erítyislainsöödönnön taí gleisen säännön perusteella", sekä viras-
ton Päätösluonnoksen r4.4.zor5 liite rz6, tuettuja lippuja koskevat sähköpostikeskustelut 19.11.201o ja z7.tz.zoro, jossa on todettu:
"Läkenneuirasto seluittöä parhaillaan edellytyksiö, joilla markkinaehtoinen lükenne uoi toímiaja miten tuetut lipputuotteet uoisíuat
keluata reittilükenneluuilla toimiuassa lükenteessö."
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rg4. Vaarana oli, että ao. tilanteessa siirtymäajan liikennöintisopimuksilla
ettavaan liikenteeseen kuuluvaa tukea olisi

Käytännössä mar aJa-
neet joko siirtymäajan liikennöintisopimuksen perusteella ajettavaa
liikennettä tai reittiliikennettä vaan alan yritykset ajoivat kumman-
kin tyyppistä liikennettä. Tällöin bussiyritykseltä olisi tullut Matka-
huollon järjestelmiin lippuja, joista ei tiennyt, olivatko ne peräisin
ao. bussiyrityksen siirbymäajan liikennöintisopimuksen perusteella
ajettavaa liikenteestä vai reittiliikenteestä, eivätkä Matkahuollon jär-
jestelmätkään tätä pystyneet erottamaan.

1gS. Tällä päätökseliä ei kuitenkaan ollut mitään tekemistä Matkahuollon
hallituksessa tehtyjen myöhempien päätösten kanssa. LAL:n halli-
tuksen tukilippuasiassa tekemä linjaus saa tukea myös LVM:n vir-
kamiehiltä. Päätösluonnoksen liitteenä olevassa muistiossa
16.8.zorr LVM:n

136. LAL:n hallituksessa on ,lcl.2010 srrs valn että

oli váliaikainen toimenpide, jolle oli
peruste, jonka myös LVM onymmärtänyt.

r37 On lisäksi että LAL:n hallituksen

$8. Viranomaiselta odoteüün siis LAL:n hallituksen
tana .10.2010

L39 Viranomainen on vasta tuonut että

sen

uo Ks. esim. viraston Päätösluonnos 14.4.2o1S, liite r3, työvaliokunnan ro.S.2o1o strategiapäivän aineisto, Pikaruoroliikenteen strategi-
sia þsymyksiä 22.5.2ol'o, s. 3, kohta 7. IG. myös viraston Päätösluonnos 74.4.2o15,liite rzr, Linja-autoliiton Heikki Kääriäisen sähkö-
postiviesti jäsenyrityksille zz.6.zorr.
ür Tässä yhteydessä on hyvä huomata, että viraston PåätösluonnokserL t4.4.2ot' liitteen z6 liitteessâ 17, s. 9 todetaan joukkoliikenteen
julkisen rahoitusjärjestelmän uudistamisen yhteydessä, että LVM:n työryhmä ei ole aihepiiriä koskevassa mietinnössáän (z4.z.zoto)
tarkastellut yleisen säännön käyttömahdollisuutta lainkaan.

'," Viraston Päätösluonnos 74.4.2075, liite 4, silu 4.
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toimivuudesta ole takeita. Sen sijaan Matkahuollon järjestelmät on
nyþisin erillisellä tietoteknisellä investoinnilla sopeutettu siten, että
reittiliikenneliput on erotettavissa, eikä julkista tukea näille lipuille
makseta.

t4o. Pohjolan Liikenne toteaa Ìisäksi, että viraston viittaamasta
.10.2010

olleet Pohjolan Liikenteen ennakoitavissa 27.¡.o.2o1o
tehdyn legitiimin päätöksen perusteella.

r4r. Päinvastoin, viraston Päätösluonnoksen liitteenä oleva
teriaali osoittaa että Matkahuollon että

päätös
viraston viittaamaa l,AL:n halÌituksen kokousta myöhem-

min. Mitään näyttöä Pohjolan Liikenteen osallistumisesta tällaisiin
keskusteluihin ei ole.

r4z. Tätä tukevat mm. seuraavat asiakirjat

. LAL:n Matkahuollolle

t2.20toa

a t2.20to

rs Viraston Päätösluonnos 14.4.2ot5, liite rz4, LAL:n Mikko Saavolan sáhköposti 8.11.2o1o.
r'4 Viraston Päätösluonnos 14.4.2or5, läte 72.
lls Viraston Päätösluonnos t 4. 4.zotg, läte 79.
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a [,AL:n Kaakkois-Suomen alueosaston kokouksen rr.t.zott

r4s. Edellä mainitussa Kaakkois-Suomen alueosaston kokouksessa on ol-
lut läsnä myös Pohjolan Liikenteen edustaja. Edellä mainitut kirja-
ukset osoittavat, että Pohjolan Liikenne ei ole ollut hyväksymässä tai
vahvistamassa Matkahuollon reittiliikennelupia koskeneita linjauk-
sia. Päinvastoin Pohjolan Lükenne on ollut mukana kritisoimassa
Matkahuollon hallituksen vuodenvaihteessa 2o1o/2o11 tekemää Ìin-
jausta.

Matkahuollon hallituksen kokouksen 2;.L.2ott pöytäkirja liittei-
neenrlT:

a

144. an liite että

toimineen asiassa täysin itsenäisesti ja ilman minkään-
laista LAL:n hallitulaen myötävaikutusta.

Linj a-autoliiton hallituksen kokous 26. r. z o rr :

r45. Virasto että kokouksessa

t6 Viraston Päätösluonnos r4.4.zor5, liite 84.
u7 Viraston Päätösluonnos r4.4.2or5, liite 87, kohdal 6 ja 7.2.
u8 Matkahuollon hallituksen esitys 'Reittiliikenneruorot Matkahuollon järjestelmässâ', z5.r.zon, s. 3.

"e Viraston Päätösluonnos 14.4.2015, liitteet 72 ja 114.
12o Viraston Päätösluonnos 14.4.2o1s, liite 87, Matkahuollon hallituksen kokous z5.r.zorr, kohta 7.2.

Ilmeises-
että
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L46. Viraston perustaa väitteensä pöytäkirjan kohtaan 11.1 sivulla 11.121

Kyseisessä kohdassa todetaan seuraavasti:

r47. Viraston väite Pohjolan Liikenteen osallisuudesta Matkahuollon
koskeneeseen

onvirheellinen.

48. Pohjolan Liikenne kiinnittää viraston huomiota seuraavaan

t4g. Kuten edellä on todettu, Matkahuollon järjestelmiä koskenut päätös
on syntynyt Matkahuollon hallituksessa vuodenvaihteessa
zorof zott. LAL:n hallituksen kokous z6.t.zott on sen sijaan pidetty
ajallisesti vasta sen jälkeen kun päätös reittilupaliikennöitsijöiden
pääsyn epäämisestä oli jo tehty Matkahuollossa.

150. Jo [,AL:n hallituksen kokouksen z6.t.zott sanamuodon
että

päätöstä ei olisi kä¡ännössä
voitu tehdä [,AL:n hallituksessa, vaan päätöksenteko tällaisessa asi-

s78s4ot.2
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151.

assa on luonnollisesti kuulunut Matkahuollon operatiiviselle johdolle
ja hallitukselle.

Pöyt¿ikirjasta käy ilmi myös se, että Matkahuollon Pekka Hongisto on
þseisessä kokouksessa ainoastaan informoinut LAL:n hallitusta
pöytäkirjan kohtaan rr.r kirjatuista asioista. Saatu informaatio on
pöytäkirjassa merkitty tiedoksi, eikä þseisistä asioista ole tehty pää-
töksiä.

r52. Viraston viittaama ei näin ollen miltään osin että

153. Päinvastoin, [,AL:n Kaakkois-Suomen alueosaston kokouspöytäkirja
11.1.2011, jossa Pohjolan Liikenteenkin on ollut osoit-

että tähän osalliset ovat

Yhteenveto Poþiolan Liikenteen yrityskohtaisesta osallisuudesta väitetyssä rik-
komuskokonaisuudessa

rS4. Virasto vaikuttaa perustavan Pohjolan Liikenteen yrityskohtaisen
osallisuuden väitetyssä rikkomuskokonaisuudessa teoriaan, jonka
mukaan Pohjolan Liikenne olisi ollut tietoinen (i) yhtäåiltä LAL:n hal-
lituksen edunvalvontaliitännäisen päätöksenteon ja (ii) toisaalta sen
piirissä tehtyjen reittiliikennelupia koskevien päätösten, liittymisestä
välittömästi kilpailunrajoitustarkoituksessa muodostettuun koko-
naissuunnitelmaan, jonka mukaan Matkahuollon järjestelmiä ja so-
pimuksia käytettäisiin uusien reittiliikennelupavuorojen horisontaa-
liseen poissuljentaan.

1SS. Viraston johtopäätökset Pohjolan Liikenteen osallisuudesta ovat vir-
heellisiä. Vakiintuneen oikeuskä¡ännön mukaan yrityskohtaisen
osallisuuden syntyminen edellyttää, että kilpailuviranomainen osoit-
taa muun ohella yriryksen tietoisuuden kilpailunvastaisesta koko-
naissuunnitelmasta (ja sen kaikista eri osatekijöistä) sekä yrityksen
aktiivisen tai passiivisen tahdonilmaisun þseiseen kokonaissuunni-
telmaan.

$6. Pohjolan Liikenteen menettebm osalta nämä edellytykset eivät täyty.
Kokouksilla, joihin Pohjolan Liikenne on osallistunut, ei ole näytetty
olevan minkäänlaista kausaalisuhdetta tai muutakaan linkkiä Mat-
kahuollon myöhempään päätöksentekoon sen järjestelmiä tai sopi-
muksia koskien.

rST. EU-tuomioistuimen oikeuskä¡ännön (Aalberfs ja Verhuizíngen
Coppens) mukaan kilpailusääntöjen rikkomisesta on näytön perus-
teella synnyttävä täysi varmuus, jotta rikkomuksen olemassaolo voi-
daan todeta. Jos asiakirjojen merkityksen tulkinnasta on olemassa
minkäänasteista epävarmuutta, sen on koiduttava Euroopan ihmis-
oikeussopimuksessa vahvistetun syyttöm¡ysolettaman mukaisesti
kilpailurikkomuksesta epäilþ yrityksen hyväksi.
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$8. Kuten edellä on osoitettu, Pohjolan Liikenteen osalta näyttöþnnys
osallisuuden synt5rmiseksi ei ylity. Viraston näyttö ei osoita riittävällä
varmuudella ("beyond doubt") sitä, että LAL:n hallituksen kokouksil-
la olisi ollut kilpailua rajoittava tarkoitus ja että viraston esittämä
tulkinta niiden þtköksestä Matkahuollon myöhempään päätöksen-
tekoon olisi ainoa uskottava selitys asiassa.

1S9. Osallistumalla edellä kohdassa 2.3 kuvattuihin [,AL:n hallituksen ja
alueosastojen hallitusten kokouksiin, joissa on käsitelty täysin legi-
tiimejä ja hyväksyttäviä tAL:n hallituksen ja alueosastojen hallitus-
ten joukkoliikennelain valmisteluun ja sen tulkintaohjeisiin liittyviä
edunvalvontatavoitteita sekä tehty reittiliikennelupia koskevia pää-
töksiä oikeutettuun ja perusteltuun laintulkintaan ja teknisiin näkö-
kohtiin perustuen, Pohjolan Liikenne ei ole voinut mitenkään enna-
koida tai ymmärtää, että Matkahuollon piirissä tultaisiin tekemään
vuosina 2oto-2o12 Päätösluonnoksessa kuvatluja päätöksiä. Sen si-
jaan on olemassa runsaasti päinvastaista näyttöä sütä, että Pohjolan
Liikenteellä ei ole ollut tällaista tietoisuutta.

16o. Näin ollen on selvää, että Pohjolan Liikenteen ei voida katsoa olleen
tietoinen viraston Päätösluonnoksen kohteena olevasta Matkahuol-
lon jädestelmiä ja sopimuksia koskevasta kokonaissuunnitelmasta.
Pohjolan Liikenne ei siten ole myöskään voinut aktiivisesti tai passii-
visesti antaa yrityskohtaisen osallisuuden edell¡tämää tahdonil-
maisua tällaiseen suunnitelmaan tai sen osatekijöihin sitoutumises-
ta. Pohjolan Liikenne ei ole missään vaiheessa hyväksynyt kokonais-
suunniteÌmaa ja siihen liittynyttä riskiä.

16r. Pohjolan Liikenne muistuttaa tässä yhteydessä tapauksessa .E.ON
Energie linjatusta näyttöstandardista, jonka mukaan sakkopäätös on
kumottava tilanteessa, jossa kilpailuviranomaisen esittämälle ta-
pahtumainkululle ja j ohtopäätöksille voidaan esittää " p erustelut, j o t-
ka ualaiset komission toteamia tosiseikkoja eri taualla ja joiden pe-
rusteella komission esittämö tosiseikkojen selity s, jonka perusteella
se totesi yhteisön kilpailusöäntöjä rikotun, uoidaan koruata toisella
usko ttqu aIIa s elítyks eIIä," t z z

t6z. Päätöksessä viitattu näyttö on edellä mainituin perustein riittämä-
töntä osoittamaan Pohjolan Liikenteen tietoisuutta viraston väittä-
mästä kokonaissuunnitelmasta ja tätä kautta sen osallisuutta Päätös-
luonnoksen kohteena olevassa väitetyssä rikkomuskokonaisuudessa.

Pohjolan Liikenne kiinnittää tässä viraston huomiota
että

163.

'," AsiaT-t4t/o8 E.ON Energie u. komrssio, kohta 54.
'23 Viraston Päätösluonnos r4.4.2o15, liite 15.

'24 Viraston Päätösluonnos 14.4.zorg, läte zr.
,2s Viraston Päätösluonnos r 4.4.2ot5,liite 49.
,26 Viraston Päätösluonnos r 4.4.2c15,liite 6S.
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164. Tästä huolimatta Liikenne Vuorela ei ole Päätösluonnoksen kohtee-
na. Pohjolan Liikenteen näkemyksen mukaan Liikenne Vuorelan ti-
lanteessa ei ole mitään sellaista merkiryksellistä seikkaa, joka antaisi
aihetta arvioida sen osallisuutta Pohjolan Liikenteen osallisuudesta
poikkeavalla tavalla. Viranomaisella on kuitenkin velvollisuus koh-
della kilpailurikkomuksesta epäiltyjä fityksiä syrjimättömällä ja ta-
sapuolisella tavalla. Myös tämä puoltaa sitä, että Pohjolan Liikenteen
ei tule olla Päätösluonnoksen kohteena.

Pohjolan Lükenteen menettelyllä ei ole kilpailua rajoittavaa tarkoitusta tai seu-
rausta

165. Virasto arvioi Päätösluonnoksessaan, että Pohjolan Liikenne olisi
wosina 2oo8-2or2 osallistunut sellaiseen kilpailijoiden väliseen yh-
teistyöhön, jonka tarkoituksena on ollut rajoittaa kilpailua. Pohjolan
Lükenteen menettel¡m kilpailua rajoittavista vaikutuksista virasto ei
esitä mitään perusteita tai näyttöä.

t66. Kuten edellä on osoitettu, viraston väite Pohjolan Liikenteen osalli-
suudesta Päätösluonnoksen kohteena olevassa väitetyssä rikkomus-
kokonaisuudessa on virheellinen. Vaikka Pohjolan Liikenteen menet-
telyä ja se eri osatekijöitä tarkastellaan yrityskohtaisesti ja erikseen,
on joka tapauksessa selvää, että sillä menetteþllä, johon Pohjolan
Liikenne on osallistunut, ei ole ollut kilpailua rajoittavaa tarkoitusta
tai seurausta.

167. Toisin kuin virasto väittää, Pohjolan Liikenteellä ei ole ollut mitään
subjektiivista tarkoitusta rajoittaa kilpailua. Viraston váitteet Pohj o-
lan Liikenteen subjektiivisesta kilpailua rajoittavasta tarkoituksesta
nojaavat kä¡ännössä täysin sen tekemiin voimakkaisiin tulkintoihin
LAL:n hallituksen ja alueosastojen hallitusten kokouspöytäkirjojen
kirjauksista. Viraston tulkinnat ovat lisäksi värittyneet Matkahuollon
piirissä tehdyillä päätöksillä ja niissä sivuutetaan Pohjolan Liiken-
teen tilanne ja asiassa vallinneet olosuhteet. Objektiivisesti arvioiden
viraston tulkinnat osoittautuvatkin virheellisiksi.

168. Pohjolan Liikenteen osalta viraston teoria kilpailunrajoitustarkoituk-
sesta vaikuttaa perustuvan kä¡ännössä täysin epärealistiseen ja vir-
heelliseen oletukseen siitä, että Pohjolan Liikenne olisi ollut tietoinen
yhtäältä [,AL:n hallituksen edunva]vontaliitännäisen päätöksenteon
ja toisaalta sen piirissä tehtyjen reittiliikennelupia koskevien päätös-
ten liitq¡misestä välittömästi kilpailunrajoitustarkoituksessa muo-
dostettuun kokonaissuunnitelmaan, jossa Matkahuollon aikataulu-
järjestelmiä ja sopimuksia kä¡ettäisiin uusien reittiliikennelupavuo-
rojen horisontaaliseen poissuljentaan.

t6g. Edelläjaksossa z esitetlm perusteella on kuitenkin kiistatonta, että

todellisuudessa kaikki relevantit päätökset reittiliikennelupalii-
kennöitsijöiden poissuljennasta on tehty Matkahuollon hallituk-

1,7 Viraston Päätcisluonnos 14.4.2015, liite 84.
1,8 Ks. täItä osin viraston Päätösluonnos r4.4.2or5, liite rr.
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sen ja toimivan johdon välillä ja että näyftöä Pohjolan Liikenteen
osallistumisesta tällaiseen päätöksentekoon ei ole; ja

. niissä [,AL:n ha]lituksen tai alueosaston kokouksissa, ioissa Poh-
jolan Liikenteen edustaja on ollut läsnä, on ollut þsymys täysin
laillisesta ja sallitusta toimialajärjestön edunvalvontatyöstä, j oka
on lütryn¡ joukkoliikennelain sisáltöön, ns. yleisen säännön ai-
kaansaamiseen ja viranomaisen joukkoliikennelain tulkintaa
koskeviin ohjeisiin ja suosituksiin.

L7o. Tarkasteltaessa Pohjolan Liikenteen toimintaa tätä taustaa vasten,
on selvää, että sen menetteþ tarkoituksena ei suinkaan ole ollut
kilpailun rajoittaminen. Sen sijaan Pohjolan Liikenteellä on ollut asi-
assa täysin toiset, kilpailuoikeudellisesti hyväksyttävät tarkoituspe-
rät: eli osallistuminen joukkoliikennelain valmistelua ja sen tulkintaa
koskevien ohjeiden sisältöä koskevaan LAL:n hallituksen ja alueosas-
tojen hallitusten edunvalvontatyöhön.

77r. LAL on toimialajärjestönä oikeutettu ja myös sääntöjensä nojalla
velvollinen vaikuttamaan lausunnonantajana bussialaa koskevan
lainsäädännön valmisteluun sekä eri sidosryhmiin ja päättäjiin. Tä-
mä on tiedostettu myös eduskunnassa ja toimivaltaisissa viranomai-
sissa. Joukkoliikennelain lainsäädåintöprosessin ja siihen liittyvien
ohjeiden ja suositusten valmistelussa em. tahot ovat olleet oma-
aloitteisesti yhteydessä LAL:n hallitukseen sen näkökantojen selvit-
tämiseksi.

r72. Joukkoliikennelain säätämisessä oli kysymys merkittävästä lainsää-
dännöllisestä muutoksesta, joka heijastui koko bussialaan. Jotta
[,AL:n hallituksen jäsenet ovat voineet arvioida asianmukaisesti
joukkoliikennelain valmistelun tilannetta ja toisaalta myös sen vaiku-
tuksia niiden toimintakenttään ja liiketoimintaan, on LAL:n hallituk-
sen piirissä ollut välttämätöntä käsitellä laajalti lainvalmisteluun liit-
tyviä asioitaja niitä koskevia liiton kantoja.

r7g. Kyseisten keskustelujen tarkoitus on kuitenkin ollut kaikkea muuta
kuin kilpailua rajoittava eikä tdllaisella edunvalvontatyöllä ole voinut
olla kilpailulain 5 $:n tai SEUT ror artiklan tarkoittamia haitallisia
vaikutuksia kilpailuun. Tätä tukee myös se, että myöskään viraston
oman arvion mukaan LAL:n hallituksen ja alueosastojen hallitusten
edunvalvontatoiminta ei ole viraston Päätösluonnoksen kohteena.'rs

Muut huomiot viraston päätös- ja esitysluonnoksesta

r74. Pohjolan Liikenne haluaa edellä jo sanotun lisäksi oikaista seuraavat
Päätösluonnokseen sisältyvät virheellisyydet:

Virasto on Päätösluonnoksessaan virheellisesti väittänyt, että
ennen lakimuutosta viranomaiset olisivat päättäneet linjaliiken-
nelupien myöntämisestä käytännössä [,AL:n alueosastojen lau-
suntojen mukaisesti.'so Tosiasiassa toimivaltaiset viranomaiset
ovat lukuisissa tapauksissa myöntäneet tai evänneet linjaliiken-
neluvan [,AL:n alueosaston antaman lausunnon vastaisesti.

a

'"e Viraston Päätösluonnos r4.4.2ot5, kohta 146.
,3o Viraston Päätösluonnos r4.4.2075, kohta 62.
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r31 Viraston Päätösluonnos r4.4.2or5, kohta 24.
t¡z Viraston Päätösluonnos t4.4.2ot5, kohta 35.
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Virasto antaa Päätösluonnoksessaan ymmärtää, että LAL:n alue-
osastojen lausunnoilla olisi ollut ratkaiseva merkitys linjaliiken-
nelupien myöntämisessä. Sen lisäksi, että viranomaiset toimivat
lukuisissa tapauksissa l,AL:n alueosastojen antamien lausunto-
jen vastaisesti, ne pyysivät lausuntoja myös monilta muilta ta-
hoilta kuin LAL:n alueosastoilta (esimerkiksi kunnilta, lääneil-
tä).ut

Virasto toteaa Päätösluonnoksessaan että Matkahuolto on suurin
kotimainen yksityinen paketinkuljettaja.$2 Pohjolan Lükenne
huomauttaa, että todellisuudessa selvästi suurin toimija paketin-
kuljetusmarkkinoilla on Itella Oyj/Posti Group Oyj noin 60 %o:n

markkinaosuudellaan.

a

a
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Edellä esitetyn perusteella Pohjolan Liikenne pitää selvänä, että se ei
ole osallistunut väitettyyn rikkomukseen, eikä Pohjolan Liikenteelle
siten tulisi määrätä lainkaan seuraamusmaksua.

176. Mikäli virasto kuitenkin katsoisi, että se on þennyt osoittamaan
Pohjolan Liikenteen osallisuuden väitetyssä rikkomuksessa, Pohjolan
Liikenne huomauttaa, että viraston tulisi Pohjolan Liikenteen rooli
huomioon ottaen kilpailulain rz.r g:n nojalla jättää seuraamusmak-
suesitys tekemättä Pohjolan Liikenteen osalta.

177. Jos virasto vastoin Pohjolan Liikenteen k¿isitystä kuitenkin katsoisi,
että asiassa on syytä esittää seuraamusmaksua, Pohjolan Liikenne
muistuttaa, että viraston Päätösluonnoksessa väitetyn rikkomuksen
osalta tulee arvioida ainoastaan Oy Pohjolan Liikenne Ab:n liiketoi-
mia. Virasto on osoittanut Päätösluonnoksensa Pohjolan Liikenteen
ohella myös VR-Yhtymä Oy:lle. VR-Yhtymä W on kuitenkin sisälþ
tetry Päätösluonnokseen ainoastaan muodollisista syistä sen ollessa
Pohjolan Liikenteen emoyhtiö. Mahdollisen seuraamusmaksun esit-
tämistä ja suuruutta arvioitaessa on náin ollen joka tapauksessa tar-
kasteltava ainoastaan Pohjolan Lükenteen liiketoimintaa ja liikevaih-
toa.

S?ihköposti Tammilehto (KI(Ð - I ffR-Yhtymä), zg.4.zors

Lükenne- ja viestintäministeriön esitys: Joukkoliikennelakiuudistus - ydin-
kohdat, laadittu zooS I zoog taitteessa

Uudenmaan ElY-keskuksen muistio Helsinki-Hamina-
reittiliikennelupahakemuksista, t4.t2.2oro (luottamuksellínen)

Siirtymäajan liikennöintisopimus, nro LNKgz3A, Etelä-Suomen läänin-

1.

2.

3.

4.
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hallitus - Pohjolan Liikenne, f Quottamuksellinen)

Helsingissä 5. päiväinä kesäkuuta zor5

OYPOHJOIAN LIIKENNEAB

Laati

Hannu Pokela
asianajaja, Helsinki

Jussi Nieminen
asianajaja, Espoo
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