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Ns Liinsimetro oy:n tapaus kesdlla 2012 johti siihen, ettii Liinsimetron omistajat Helsingin
kaupunki ja Espoon kaupunki velvoittivat Liinsimetro Oy:n lakia laajempaan tilaajavastuuseen. Ei
siita, etta Lainsimefio Oy tarkistaa urakoitsijaa valitessaan tiimiin lupaukset noudattaa lakejaja
tydehtosopimuksia. Lansimetro Oy:n on myds seurattava, ettA lakeja ja ty6ehtosopimuksia
noudatetaan sen tilaamissa tdissa.

Helsingin Seudun Liikenteen tilaamassa sopimusliikenteessii on ilmennyt paljon ongelmia sekii
tyiilainsli2idiinn<in etta tydehtosopimusten noudattamisessa. Kuljettajat kertovat, eta kuluvana
vuonna linja-autoyhtidissii esillii olleita ongelmia ovat olleet kuljenajien piiivittiiisten tepoaikojen
toteutumatta jiiiiminen (ydaikalaki 28$, linja-autohenkildkunnan tydehrosopimus III:9 kohta 4) ja
haluttomuus huolehtia linja-autonkuljettaj ien turvallisuudesta (ty<isuojelulaki 8g). Kutjettajat
sanovat, ettii kun linja-autonkuljettajan tydpiiivti on 11 runtia pitka, tiillaisia tycipiiiviti on useita
periikktiin eiviitkii lepoajat toteudu, on liikenteessii valtava joukko viisyneit?i, iirtyneitii ja
huomiokyvyltii?in alentuneita kuljettajia isoilla autoilla.

ongelmaa kiirjist,D se, ettii paikallisliikenteen kuljettajien pziivittiiisten (ty6paivan aikana
pidettAvien) lepoaikojen valvonta ei kuulu kenellekiiiin ja valvonnan mahdollistavat laitteetkin
saatiin poistaa paikallisbusseista muutama vuosi sitten. Poliisi ei valvo tieliikenteen
sosiaalilainsiiiidiinndn ulkopuolista liikennettd, jota seudullinen linja-autoliikenne on.
Aluehallintovirasto ei kykene valvontaan ja tarkastusten tekeminen jiilkikiiteen ei onnistu, koska
paikallisbussin ajo ja pysiihdykset eiviit eniiii tallennu minnekti2in. Ainoastaan Helsingin Seudun
Liikenteella on kd)'tettaviss6?in data tilaamansa seudullisen liikenteen linja-autovuorojen kulusta.
Sitii ei kuitenkaan naFeta kuntayhtymiin ulkopuolisil le.

Aikaisemmin piiiitepysiikeillii kuljetrajalle jai aikaa hengiihtiiii muurama minuutti. Ndin ei
kuljettajien mukaan ole en,ia, vaan tyd on keskeytymatdnte ajamista tai asiakaspalvelua.
Ty6pisteestii ei voi poistua hetkeksikiiiin, wc:hen ei pqe"e lepotiloista puhumaftakaan ja esim. 8
tunnin ja 20 minuutin tydpaivrian saattaa sisiiltyii vain yksi 10 minuutin tauko, joka sekzian el
toteudu. Tavoiteltavat ajoajat suunnitellaan tietokoneellaja gps-paikannuksella siten, ettei linja-auto
kuljettajineen missiiiin tilanteessa seiso pzi?itepysiikillii, vaan on koko ajan "ansaitsemassa', (HSL
maksaa vain ajetuista kilometreistii).

Ehdotamme, ett,i Helsinki edellytttu my6s Helsingin Seudun Liikenteen selvittaviin ostamiensa
liikennepalvelujen ty6olot ja huolehtivan ty6lainsa.iidanndn ja tydehtosopimusten noudattamisesra
sopimusten aikana.
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