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1 JOHDANTO

1.1 Osaraportin sisältö ja rajaus

Tämä raportti on kolmas osaraportti Liikenteen turvallisuusvirastoa Trafia koskevassa
vaikuttavuustutkimuksessa. Tässä osaraportissa esitetään vaikuttavuuden arvioinnin
tarkennettu tutkimussuunnitelma sekä käsitellään tarkemmin tutkittavaksi valittujen
palveluiden arviointi.

Koko vaikuttavuustutkimus on jaettu viiteen työpakettiin (sekä lisäksi sitä edeltäneeseen
valmistelutyöpakettiin). Tässä osaraportissa 3 raportoidaan työpaketin ”Vaikuttavuuden
arvioinnin tarkennettu tutkimussuunnitelma” sisältö, sekä työpaketin ”Vaikuttavuus:
kustannukset ja hyödyt” sisältö. Tutkimusprojektin rinnalla valmistellaan tieteellinen osio,
jossa arviointityön väli- ja lopputulokset julkaistaan ja validoidaan työn edetessä.
Tutkimusjulkaisut ajoittuvat ajallisesti selkeästi projektiraporttien jälkeen. Kuvassa 1 on
esitetty tutkimuksen rakenne sekä tämä osaraportin suhde tutkimuskokonaisuuteen.

Kuva 1: Tutkimuksen rakenne ja osaraportin 3 käsittelemä osa
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1.2 Vaikuttavuustutkimuksen tausta

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on tilannut Oulun yliopistolta tutkimuksellisen arvion
oman toimintansa yhteiskuntataloudellisesta vaikuttavuudesta. Vaikuttavuutta tutkitaan
valtion panostusten, asiakasmaksujen sekä Trafin toimintojen ja palveluiden näkökulmista
suhteuttamalla panostuksia ja maksuja palveluiden ja toiminnan vaikuttavuutta vasten. Mitä
parempi on saavutetun positiivisen vaikutuksen suhde käytettyihin panoksiin nähden, sitä
tehokkaammasta vaikuttavuudesta voidaan puhua.

Määritelmiä:

Vaikutus: Vaikutuksella tarkoitetaan toiminnan välittömiä ja välillisiä seurauksia (sekä
toivottuja että ei-toivottuja seurauksia).

Vaikuttavuus: Vaikuttavuudella tarkoitetaan sitä, miten hyvin/tehokkaasti toiminnalla
saavutetaan asetetut tavoitteet (toivotut vaikutukset) eli tavoitteiden saavuttamisen aste.
Vaikuttavuuden arvioinnissa otetaan huomioon myös vaikutusten aikaansaamiseksi käytetyt
resurssit eli toiminnan kustannukset.

Liikenne- ja viestintäministeriön ja Trafin välinen tulossopimus vuosille 2013-2015 sisältää
lukuisia vaikuttavuustavoitteita Trafille. Tulostavoitteita on johdettu valtiokonsernin
vaikuttavuustavoitteista lähtien, joiden lähtökohtana edelleen on kulloinenkin voimassaoleva
hallitusohjelma. Trafin toiminnan tärkeimpänä perustana on kuitenkin sitä koskeva
lainsäädäntö, jossa on määritelty viraston tehtävät. Näin ollen Trafin tulee toiminnallaan ja
palveluillaan tuottaa tavoitteiden mukaista vaikuttavuutta, joka on osa Trafin toimialuetta
laajempaa vaikuttavuuden ja tuottavuuden lisäämiseksi tarkoitettua valtiollista ohjelmaa.

Vaikuttavuuden arvioinnin lähtökohtana on Trafin ”output” eli ne palvelut ja toiminnot, joilla
on havaittavissa konkreettinen vaikutus liikennejärjestelmään, sen toimijoihin tai muuhun
yhteiskuntaan. Muita vaikutuksia ovat muiden muassa liikennejärjestelmän toimintavarmuus,
liikenteen kasvihuonepäästöt sekä liikennemarkkinoiden toimivuus ja tehokkuus.
Laskennallisesti vaikutuksia voidaan arvioida hyödyntäen vakiintunutta käytäntöä esimerkiksi
liikenneturvallisuuden ja päästöjen arvottamisesta. On kuitenkin muistettava, että esim.
liikenneturvallisuuden kehittymiseen liittyvä vaikuttavuus syntyy usein vasta eri toimijoiden
yhteisten toimenpiteiden tuloksena ja Trafi on vain yksi osa kompleksisissa vaikutusketjuissa.

Trafin vaikuttavuustutkimuksen päätutkimushypoteesi liittyy yhteiskunnan Liikenteen
turvallisuusvirastoon käyttämän rahallisen tai muunlaisen panostuksen
hyötykustannussuhteeseen, sekä siihen miten, minkälaista ja kuinka paljon hyvinvointia ja
kilpailukykyä se tuottaa Suomelle. Tavallaan Trafia voidaan arvioida yhteiskunnallisena
investointina, jonka tehtävänä on tuottaa riittävä määrä hyötyä kansalaisille, organisaatioille ja
koko maalle. Päätutkimushypoteesi on jaettu kolmeen tutkimuskysymykseen seuraavasti
(taulukko 1):
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Taulukko 1. Tutkimusongelman ositus tutkimuskysymyksiin

Tutkimuskysymykset:

TK1 Mitkä tai minkä tyyppiset viranomaispalvelut ja -toiminnot tuottavat
vaikuttavuutta?

TK2 Millä hyöty-kustannus -suhteella TK2:ssa havaitut palvelut tuottavat
vaikuttavuutta?

TK3 Mikä on viranomaisen toiminnan kokonaishyöty-kustannussuhde?

Niiden vaikutusten osalta, joita ei voida rahassa arvottaa mutta joilla on nähtävissä suuri
merkitys Trafin vaikuttavuudessa, arviointi suoritetaan laadullisin menetelmin.

Arviointityö kattaa kaikki liikennemuodot ja Trafin tietojärjestelmäkokonaisuuden.
Jälkimmäisillä on suuri rooli Trafin toimintojen tukena ja itsessään muodostavat erään
arvioinnin kohteen - tietovarastojen käyttöä ja arvottamista pyritään niin ikään valottamaan
tässä työssä.

1.3 Yhteenveto tutkimuksen edellisistä työvaiheista

1.3.1 Trafin hallinnollinen ja toiminnallinen arkkitehtuuri

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin Trafin hallinnollinen ja toiminnallinen
arkkitehtuuri sekä tarkasteltiin virastoa ja sen rooleja osana liikennepolitiikan kansallista ja
kansainvälistä kokonaisuutta. Tämä tutkimusvaihe raportoitiin ensimmäisessä osaraportissa,
jossa esiteltiin vaikuttavuustutkimuksen projektikokonaisuus, Trafin syntyhistoria,
organisaatio- ja toimintamalli sekä ohjausmekanismit. Tutkimusvaiheessa käytiin myös läpi
Trafin toimintaa päätehtävittäin, tarkasteltiin viraston toimintaympäristöä ja sen muuttumista
suhteessa Trafin tehtäviin sekä käsiteltiin Trafin päätehtäviä suhteessa tavoitteisiin ja
ohjauksen mittareihin.

Trafin rooli liikenteen turvallisuus- ja ympäristöpolitiikan yhtenä toteuttajana nähtiin laajalti
merkityksellisenä. Todettiin, että tietovarastojen hallinnoijana Trafin rooli on vahva ja lisäksi
tämän roolin arveltiin korostuvan tulevaisuudessa voimakkaasti. Liikenneturvallisuudessa
mm. kulkuneuvojen teknologinen kehitys ja siihen liittyvä sääntely ovat parantaneet
liikenneturvallisuutta merkittävästi. Trafin osalta tämän arvioitiin tarkoittavan toiminnan
suuntaamista yhä enemmän riskitekijöiden tunnistamiseen ja niiden poistamiseen ja
minimoimiseen. Kuljettajien ja muun henkilöstön koulutuksen valvominen ja pätevyyden
varmistaminen säilynevät oleellisina perustehtävinä. Ympäristön osalta suurimmat haasteet
ovat vielä edessä. Nähtiin, että yhä suurempi huomio liikennepolitiikassa tulee kohdistumaan
päästöihin, energiankulutukseen sekä ympäristöllisiin teemoihin, kuten ympäristöriskien
hallintaan.

1.3.2 Tutkimuksen rajaus ja näytteen määrittely

Rajausta varten muodostettiin kattava palvelulistaus Trafin toiminnoista. Arviointia varten
laadittiin arviointikriteeristöt ja –asteikot. Palvelut arvioitiin työpajassa, jonka lopputuloksena
saatiin päätösmatriisi. Päätösmatriisi analysoitiin monikriteerisellä
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päätösanalyysimenetelmällä ELECTRE III. Päätösanalyysi tuotti suositukset tutkimuksen
rajauspäätöksiä varten, suosituksissa palvelut luokiteltiin kolmeen koriin. Rajaukseen
tarvittavan tiedon määrittely ja keräys kyettiin hallitsemaan hyvin ja siihen valitut prosessit ja
menetelmät olivat toimivia.

Trafin palveluvalikoimassa on tunnistettavissa satoja (ryhmittelytavasta riippuen 150-700) eri
palvelutuotetta. Vaikuttavuustutkimuksen käytettävissä olevat resurssit huomioiden
tutkimuksen kattamaa aluetta oli tarpeen rajata. Resurssit eivät mahdollistaneet jokaisen
palvelutuotteen yksityiskohtaista tutkimista erikseen vaan oli keskityttävä näytteeseen, joka
kattaa olennaisimmat palvelut ja/tai palvelutyypit. Näytettä määriteltäessä rajattiin mitkä
tutkimuskohteen palveluista otetaan mukaan täysimittaisen tarkkaan analyysiin ja mitkä
jätetään sen ulkopuolelle. Osaraportissa 2 kuvataan yksityiskohtaisesti, miten rajaus tehtiin ja
näyte määriteltiin.

Suositusvaiheessa tutkimusryhmä esitti tutkimusprojektin ohjausryhmän ja viraston
johtoryhmän päätöksenteon tueksi palvelulistan, jossa kaikki 1461 tarkastelussa mukana
ollutta palvelua oli luokiteltu kolmeen koriin seuraavasti:

Kori 1: Palvelut, joille pyritään suorittamaan täysimittainen laskennallinen
kvantitatiivinen vaikuttavuuden arviointi.

Kori 2: Palvelut tai toiminnot, joista laaditaan pääosin laadullinen (l. kvalitatiivinen)
vaikuttavuuden arviointi.

Kori 3: Palvelut, joihin ei tämän tutkimuksen yhteydessä tulla jatkossa puuttumaan tai
keskittymään, joko a) esiarvioinnin perusteella vähäisemmän vaikuttavuuden johdosta
tai b) vaikutusmekanismin epäsuoruuden johdosta.

Kaikki koriin 2 sisällytettäväksi esitetyt palvelut nousivat esiin liikennemuotoryhmästä
”kaikki liikennemuodot”. Tähän on syynä se, että vaikka tämän tyyppiset palvelut usein
nähdäänkin strategisina tai muutoin merkittävinä avainpalveluina, niiden vaikutusmekanismit
ja syy-yhteydet käytännön vaikuttavuuteen kentällä ovat usein monimutkaisia analysoitaviksi
kvantitatiivisin menetelmin. Tästä syystä muutamia tällaisia palveluita arvioitiin laadullisin
menetelmin.

Tutkimusryhmä esitti alustavasti lähemmin tutkittavaksi neljää palvelua kustakin
liikennemuotoryhmästä. Eräiden liikennemuotojen osalla esitettiin näiden neljän palvelun
lisäksi vaihtoehtoisia palveluita arvioitaviksi. MCDA –analyysi (Multiple Criteria Decision
Analysis) osoitti, että myös nämä vaihtoehtoiset palvelut olisivat tutkimusryhmän ja
seuraavien tutkimusvaiheiden kannalta hyviä ehdokkaita (ks. osaraportti 2, Mononen et al.
2014). Samalla päättäjille jätettiin liikkumavaraa valintojen tekemiseen. Mikäli
päätöksentekijät päättivät nostaa jonkun tai joitakin palveluita koriin 1 tai 2, samalla heidän
tuli osoittaa minkä palvelun uusi arvioitavaksi nostettava palvelu korvaa alun perin esitetyistä
vaihtoehdoista. Vastaavasti mikäli vaihtoehtoisia palveluita ei päätetty nostaa ylempiin
koreihin, ne jäivät koriin 3, eli niitä ei tutkittu sen pidemmälle.

Käytännössä tällaisia korvauksia ei kuitenkaan rajausvaiheessa tehty, vaan menetelmän avulla
priorisoidut palvelut päätyivät rajauksen sisälle sellaisenaan. Tiettyjä tarkoituksenmukaisia
yhdistelyjä ja laajennuksia kuitenkin tehtiin tutkimuksen edetessä. Meriliikenteen palvelu

1 Osaraportissa 2 kerrottiin palveluiden määräksi 149, mutta aineiston tarkemman tarkastelun yhteydessä kävi
ilmi, että kolme palvelua oli joko toisintoja, tai sellaisia jotka oli mielekästä yhdistää toiseen palveluun.
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”rikkidirektiivin valvonta” päätettiin jättää ulkopuolelle, koska tutkimuksen suorittamisen
aikaan siihen ei vielä liittynyt palvelutuotantoa. Sen korvaamiseksi laajennettiin alusten
turvallisuusjohtamisjärjestelmiä koskevien tarkastusten –osiota ja tarkasteltiin koko
alustarkastuksiin liittyvää palvelukokonaisuutta. Tieliikenteen osalta palveluun ”ajoneuvojen
rekisteröinti” yhdistettiin palvelu ”tiedon luovutus”, koska ne muodostavat yhden loogisen
kokonaisuuden. Palvelu ”säädöshankesalkku” käsiteltiin yhdessä palvelun ”määräysten
antaminen” kanssa. Lisäksi tarkasteltiin harrasteliikenteen osalta veneilyä ja harrasteilmailua.

Yllä kuvatun valinta- ja päätösprosessin päätavoitteena oli pitää varsinainen
vaikuttavuusarviointityö käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Lisäksi on huomattava,
että osa tässä vaiheessa koriin 1 valituista palveluista siirrettiin joko koriin 2 tai koriin 3. Näin
kävi esimerkiksi silloin kun tarkemman selvityksen osavaiheissa kävi ilmi, että määrällisen
arvioinnin tekeminen ei ollutkaan syystä tai toisesta mahdollista. Käytännössä tarkemmin
analysoitavien palveluiden lukumäärän arvioitiin etukäteen tulevan olemaan n. 10 kappaletta.
Näin ollen karsintaa tapahtui joka tapauksessa vielä tutkimuksen edetessä, eli käytännössä
niissä työvaiheessa, jotka käsitellään tässä osaraportissa. Tutkimusryhmän esitysten ja sitä
seuranneiden ohjaus- ja johtoryhmäkäsittelyiden jälkeen muodostettiin tutkimuksen lopullinen
rajaus. Rajaus on esitetty taulukossa 2.

Taulukko 2. Tutkimuksessa arvioitavien palveluiden priorisointi

ILMAILU - Kori 1 (määrällinen arviointi) TIELIIKENNE - Kori 1 (määrällinen
arviointi)

Organisaatiolupien valvonta
Asematasotarkastus
Lentoasemahyväksyntä
Henkilölupien valvonta

Kuljettajaopetukseen liittyvät päätökset ja
luvat
Ajoneuvotekniset lausunnot ja luvat
Ajoneuvojen rekisteröinti ja tiedon luovutus

MERENKULKU - Kori 1 (määrällinen
arviointi)

RAIDELIIKENNE - Kori 1 (määrällinen
arviointi)

Alusten turvallisuusjohtamisjärjestelmät
Pätevyyskirjat henkilöille
Alusten rekisteröinti, vaihdanta
Alustarkastukset

Valvontatehtävät kentällä
Auditoinnit
Vaaralliset aineet, valvonta
Kunnossapitotoimijoiden hyväksyntä

Kori 2: Laadullinen arviointi

Säädöshankesalkku
Määräysten antaminen
Kansainvälinen toiminta
Riskien arviointi
Harrasteilmailu ja veneily

Kori 3: Ei arvioida tässä tutkimuksessa

Kaikki ne viraston palvelut, joita ei mainita yllä
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2 TUTKIMUSMENETELMÄT JA TEOREETTINEN VIITEKEHYS

2.1 Aineisto ja arviointimenetelmät

2.1.1 Tutkimuksessa käytetty aineisto

Tässä tutkimuksessa aineistona on käytetty sekä julkisesti saatavilla olevaa tietoa, että Trafin
sisäistä aineistoa. Julkisella aineistolla tarkoitetaan esimerkiksi lakeja, asetuksia, säännöksiä,
viraston tai Liikenne- ja viestintäministeriön tai muilla verkkosivuilla saatavilla olevaa
materiaalia sekä tieteellisiä julkaisuja ja kirjallisuutta. Sisäisellä aineistolla tässä tarkoitetaan
mm. Trafin toimittamaa dokumentaatiota sekä Trafin talous- ja toiminnanohjausjärjestelmään
sisältyvää aineistoa.

Tutkimuksen alussa laadittiin kattava palveluiden tietokanta tai palvelulistaus, joka on ollut
koko tutkimuksen ajan merkittävänä aineistokokonaisuutena käytössä analyyseissä.
Muodostettu listaus sisältää 146 eri palvelua (tietuetta) ja kattaa koko viraston toiminnan.
Kuhunkin tietueeseen sisältyy runsaasti erilaisia tietolajeja ja metatietoa, mm. palvelun nimi,
kohdealue, relevantti liikennemuoto, palvelutyyppi, talouslitteroinnin lähde, palveluryhmä,
kuvaus, volyymi ja soveltuvin erilaista kustannustietoa (esim. työllistävyys tai
kustannusvastaavuus). Tietokantaan on sen perustamisen jälkeen lisätty useita tietolajeja
tutkimuksen edetessä, mm. työpajatyöskentelynä toteutetun palveluiden vaikuttavuusprofiilin
tulokset, jossa jokainen palvelu on arvioitu 20 eri kriteerin suhteen. Palvelulistauksen
muodostamisprosessi välivaiheineen, sekä tietokannan sisältö on kuvattu yksityiskohtaisesti
osaraportissa 2 (Mononen ja Leviäkangas 2014).

Palveluiden toteuttamiskustannukset on määritetty yhteistyössä viraston talousosaston
asiantuntijoiden kanssa. Kustannustaso perustuu vuoden 2013 toteutuneisiin kustannuksiin ja
silloin käytössä olleeseen palveluvalikoimaan, palvelurakenteeseen ja palveluiden jaotteluun.
Kustannuksiin on sisällytetty palvelun tai toiminnon toteuttamiseen käytetyt
henkilötyövuodet, sekä soveltuvin osin muita palvelun tuottamiseen liittyviä kiinteitä tai
muuttuvia kustannuksia. Lisäksi yleishallintoon ja muihin viraston tukitoiminnoksi
luokiteltaviin funktioihin käytetyt panokset on jyvitetty osaksi palvelun
tuottamiskustannuksia. Yleiskustannusten jyvitys perustuu Trafin omaan määrittelyyn sen
toiminnanohjausjärjestelmän ja sisäisen laskennan mukaisesti.

Palveluiden kuvauksien ja analyysien laatimisessa käytettiin julkisesti saatavilla olevan
materiaalin lisäksi Trafin toimittamaa dokumentaatiota ja Trafin
toiminnanohjausjärjestelmään sisältyvää aineistoa. Julkista aineistoa olivat yllä mainitut
lainsäädäntöön liittyvät dokumentit, viraston (tai muilla) verkkosivuilla saatavilla oleva
materiaali sekä tieteelliset julkaisut ja kirjallisuus. Trafin sisäisestä dokumentaatiosta
mainittakoon yllä keskustellun lisäksi viraston ydinprosessikuvaukset, palvelukuvaukset,
työohjeet ja erilaiset tilastoinnit palveluiden tuottamiseen liittyen (esim. tilasto- ja muuta
tietoa tarkastusten poikkeamahavainnoista tms.).

Tutkimuksessa käytetyt aineistot on listattu lähdeluettelossa. On huomioitava, että osa
käytetyistä lähteistä on esitetty osaraporttien 1 ja 2 yhteydessä (Mononen et.al 2014;
Mononen ja Leviäkangas 2014).
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2.1.2 Vaikutusarviointimenetelmät

Tässä kappaleessa kuvataan raportin vaikutusarvioinneissa käytettyjä menetelmiä, jotka ovat
(Leviäkangas 2009):

· analyyttinen menetelmä
· empiirinen, validoitu menetelmä
· empiirinen, validoimaton menetelmä
· looginen, kuvaileva menetelmä
· heuristinen menetelmä

Palvelun positiiviset ja/tai negatiiviset vaikutukset syntyvät usein sellaisten
vaikutusmekanismien seurauksena, jotka sisältävät monimutkaisia riippuvuussuhteita eri
muuttujien välillä. Tästä syytä vaikutusmekanismien tyhjentävä kuvaus on haasteellista.
Vaikutusmekanismit ovat usein yhdistelmä enemmän tai vähemmän dokumentoidusta
empiirisestä kokemuksesta ja loogisesta päättelystä. Vahvimmillaan ja objektiivisimmillaan
vaikutusarviot voivat perustua analyyttisiin menetelmiin. Tällöin käytettävissä on
matemaattinen tai muu malli, josta tulokset voidaan johtaa kunhan mallin tarvitsemat
muuttujat ja parametrit kyetään määrittelemään tai mittaamaan.

Empiirisiin menetelmiin liittyen, parhaassa tapauksessa empiiriset havainnot on mallinnettu
niin, että niiden avulla voidaan analysoida erilaisia skenaarioita – kuten esimerkiksi palvelun
kehittämisen tai lisähyödyntämisen tuottamia marginaalivaikutuksia. Tällaisia empiirisiä
malleja esiintyy runsaasti insinööritieteessä (esim. tienparannusten
liikenneturvallisuusvaikutukset), terveystieteessä (esim. tupakoinnin terveysvaikutukset tai
vaikutukset elinaikaodotteeseen) ja taloustieteessä (esim. veroleikkausten vaikutukset).

Loogisiin ja heuristisiin menetelmiin puolestaan liittyy tyypillisesti jokin päättelyketju ja
arvioita asioiden tai ilmiöiden välisistä vuorovaikutus- tai riippuvuussuhteista. Kuvassa 2 on
havainnollistettu eri menetelmien ja mallien välisiä eroja.

Yleensä mallien käyttö vaatii asiantuntijan tulkintoja, joissa pyritään huomioimaan mallin
ominaisuuksien luotettavuus ja tarkkuus suhteessa käytettävissä olevaan lähdeaineistoon.
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Kuva 2: Mallit vaikuttavuuden arvioinnille

Mallin kehittämisen vaiheet voidaan tiivistää yleistasolla seuraavasti: aluksi muodostetaan ja
kuvataan vaikutusmekanismin käsitteellinen rakenne. Sen jälkeen vaikutusmekanismikartta
laaditaan sekä validoidaan se empiirisesti. Näin aikaansaatua mallia voidaan soveltaa
vaikutusarviointiin.

Sosiaalisissa ja konstruktiivisissa tieteissä kuten insinööri- ja taloustieteissä (etenkin
jälkimmäisessä) empiiriset mallit saattavat muuttua ajan mukana, joskus nopeastikin.
Taulukossa 3 alla on kuvattu eri vaikutusarviointimalleja, niiden ominaisuuksia ja
aineistotarpeita. Taulukon sisältö on muokattu lähteestä (Leviäkangas, 2009).
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Taulukko 3. Arviointimenetelmätyypit
Menetelmä Ominaisuudet Aineistotarpeet (esimerkkejä)

Analyyttinen
Empiirisesti validoitu yleisesti hyväksytty
malli. Tuottaa tuloksia ”mitä-jos”
skenaarioissa.

Tunnetut muuttujat

Empiirinen,
validoitu

Empiirisesti validoitu, mutta mallin
soveltuvuudsta/pätevyydestä saattaa
esiintyä keskustelua tai kritiikkiä. Ei
ainakaan toistaiseksi yleisesti hyväksytty;
voidaan soveltaa ex ante -skenaarioiden
tarkasteluun.

Ehdolliset tai kuvaavat
muuttujat, jotka voivat perustua
esim. tilastolliseen aineistoon.

Empiirinen,
validoimaton

Empiirisen kokemuksen jatke, esim.
trendimallit, ei välttämättä ole pätevä
mikäli taustalla olevat riippuvuudet tai
mekanismit muuttuvat.

Historiallinen data, aikasarjat,
aiempi laadullinen tai
määrällinen tutkimus.

Looginen,
kuvaileva

Riippuvuudet ja mekanismit voidaan
kuvata mutta niitä ei voida määrällistää
tai määritellä analyyttisesti.

Ei tarkkaan määrättyjä
datatarpeita, historiallinen data
tai aiempi tutkimus saattaa tukea
perusteluja; induktiota tai
päättelyä tukeva data,
haastattelut, asiantuntijanäke-
mysten ja –kokemusten
kerääminen; muu laadullinen
aineisto.

Heuristinen

Malli kuvaa asiantuntijoiden näkemystä
todellisuudesta ja sisältää vaikutelmia tai
tulkintoja ilmiöiden välisistä
vuorovaikutussuhteista.

Ei tarkkoja datatarpeita,
asiantuntijanäkemykset ja –
kokemukset; muu laadullinen
aineisto.

Kaikkia yllä mainittuja malleja sovellettiin tässä tutkimuksessa, lukuun ottamatta puhtaasti
analyyttisiä menetelmiä. Suurin osa vaikutuksista määriteltiin kuvailevien loogisten mallien
avulla. Kompleksisen vaikutusarviointiongelman ratkaisemisessa yhden ainoan mallin
soveltaminen ei ole yleensä käytännössä mahdollista, eikä myöskään mielekästä. Joidenkin
vaikutusten taustalla saattaa olla verrattain luotettavia vaikuttavuusmalleja ja niitä hyvin
tukeva lähtöaineisto, toisten osalta saatetaan joutua kokonaan tai osittain turvautumaan
asiantuntijoiden hallussa olevaan parhaaseen mahdolliseen tietoon vaikutuksista.

2.1.3 Vaikutusmekanismien määrittelymenetelmä

Tässä raportissa jäljempänä kunkin palvelun yhteydessä (kohdan ”vaikutusmekanismit” alla)
on soveltuvin osin esitetty palvelun vaikutusmekanismin mallinnus ja/tai päättely sekä
sanallisesti, että kuvallisen vaikutusmekanismikartan avulla. Kuvassa 3 on havainnollistettu
kuvallisissa kartoissa käytettyjä merkintöjä. (Esitystavan vuoksi kuvassa 3 esimerkkinä
käytetyn geneerisen vaikutusmekanismikartan nuoli- ja objektisymbolit näkyvät
himmennettynä.) Malleissa esiintyy neljän tyyppisiä objekteja: (i) toimijat ja/tai toiminnan
kohteet, (ii) toimenpiteet ja niillä toiminnan kohteeseen aikaansaadut muutokset, (iii)
vaikutus, eli hyöty tai haitta ja (iv) tahot, joihin vaikutukset (hyödyt tai haitat) primääristi
kohdistuvat. Lisäksi kartoissa on nuolisymbolein (v) esitetty eri objektien välisiä riippuvuus-
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ja vuorovaikutussuhteita sekä erikseen korostettu viraston toiminnan aikaansaamia muutoksia,
joilla arvioidaan olevan suoraa tai välillistä yhteiskuntataloudellista vaikuttavuutta (vi).

Kuva 3: Vaikutusmekanismikartoissa käytetyt merkinnät.
Esitetyissä vaikutusmekanismeissa toimijalla tarkoitetaan joko viranomaistoimijaa (s.o. Trafi),
muuta organisaatiota tai tietyissä tapauksissa jopa yksityishenkilöä. Toiminnan kohteella
viitataan palvelun ensisijaiseen tarkastelu- tai käsittelykohteeseen, joka tyypillisesti on joko
kalustoyksikkö (ajoneuvo tai muu liikkuva kalustoyksikkö), henkilö (kuljettaja, miehistön
jäsen, liikkuja, opettaja, jne.), toimija (liikenneoperaattori, koulutusorganisaatio, terminaalin
pitäjä, jne.), infrastruktuurin osa (fyysinen osa tai vaikka tietojärjestelmä) tai käytänne.

Esitetyt vaikutukset eli hyödyt ovat tyypillisesti muutoksia onnettomuus-, aika- tai
ympäristökustannuksiin. Tämä on pääsääntöinen jaottelu muussakin liikennesektorin
investointien ja vaikutusten yhteiskuntataloudellisessa arvioinnissa ja niin muodoin sitä
sovelletaan myös tässä tutkimuksessa. Hyödyn ensisijaiset saajat on ryhmitelty kolmeen eri
kategoriaan: yksityishenkilöt (yksilö, ajoneuvon omistaja, kuljettaja, liikkuja, jne.), yritykset
& yhteisöt sekä hallinto. Hallinnolla tässä yhteydessä viitataan yleisellä tasolla koko
yhteiskuntatalouteen, eli tällöin hyödyn saajana nähdään tavalla taikka toisella Suomen valtio,
ml. viraston sisäinen tehokkuus, julkistalous ja kansantalous. Hyötyjen jakaumavaikutuksista
keskustellaan tarkemmin jäljempänä.

2.1.4 Hyöty-kustannusanalyysi

Hyöty-kustannusanalyysissa verrataan yleensä nykyarvoisten hyötyjen ja kustannusten
(benefits, costs) suhdelukua (Hautala ja Leviäkangas 2007):

B/C = hyöty-kustannussuhde

Suhdeluvun ollessa >1 ovat hyödyt suurempia kuin kustannukset ja investointi on kannattava.
Hyöty-kustannusanalyysissa on kuitenkin lukuisia kohtia ja näkökulmia, jotka on joko
päätettävä tai niistä tulee olla tietoinen analyysia tehdessä:
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· diskonttauskoron suuruus: esimerkiksi riski-tuottoteorian mukaan suuren riskin
omaavat päätökset vaativat suuremman tuottovaateen ja sitä kautta suuremman
diskonttokoron

· analyysinäkökulman valinta ja sitä kautta tapahtuva ulkoisten ja sisäisten
kustannusten jako: esimerkiksi yksittäisen yrityksen näkökulmasta vain   yrityksen
kassavirrat tai muut yritykseen suoraan kohdistuvat haitat ja hyödyt ovat yrityksen
kannalta sisäisiä – kolmansiin osapuoliin kohdistuvat hyödyt ja haitat ovat ulkoisia;
yhteiskuntatalouden näkökulmasta pyritään analysoimaan kaikki hyödyt ja haitat,
sisäiset ja ulkoiset

· hyötyjen ja kustannusten jakautuminen eri osapuolille (vertaa myös edellä mainitut
sisäiset ja ulkoiset hyödyt ja kustannukset) sekä osapuolten erilaiset arvostukset: toisin
sanoen sama hyöty voi olla esimerkiksi nuorelle ihmiselle arvoltaan erilainen kuin
vanhalle ihmiselle

· hyöty- ja kustannuserien ajoittuminen
· hyötyjen ja kustannusten erilaiset arvonmääritystekniikat, joita ovat esimerkiksi

maksuhalukkuuden analysointi, varjohinnoittelu, jälleenhankinta-arvo, kirjanpitoarvo,
optioarvo jne.

Lisäksi hyöty-kustannusanalyysissa voidaan pyrkiä erottelemaan marginaalivaikutukset eli
tietystä päätöksestä tai valinnasta aiheutuvat ylimääräiset kustannukset ja hyödyt verrattuna
siihen tilanteeseen, että mitään valintaa tai päätöstä ei tehdä. Investointipäätökset ovat
tyypillisesti tällaisia tilanteita. Toinen tapa on tarkastella staattisen tilanteen hyötyjä ja
kustannuksia, toisin sanoen mitään investointi- tai muuta päätöstä ei oletetakaan tehtäväksi,
vaan tarkastelu tapahtuu poikkileikkaustilanteessa ajan suhteen. Tällöin vältytään esimerkiksi
nykyarvolaskennan useilta ongelmilta, kuten diskonttokoron valinnalta tai tarkastelujakson
pituuden määrittämiseltä. Usein puhutaan myös kokonaishyödyistä ja -kustannuksista
erotuksena marginaalihyötyihin ja -kustannuksiin tai rajahyötyihin ja -kustannuksiin.

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kokonaishyötyjä ja -kustannuksia sekä
poikkileikkaustilannetta. Marginaalianalyysit on tehtävä tapauskohtaisesti erikseen. Edellä
kuvattuja aiheita käsitellään useissa hyöty-kustannus-analyysin perusteoksissa, esimerkiksi
Gramlich (1990), Layard ja Glaister (1994) ja Brent (1996). (Hautala ja Leviäkangas 2007)

2.2 Vaikutusten hinnoittelu, arvottaminen ja kustannukset

2.2.1 Hinnoittelu- ja arvottamistavat

Tässä kappaleessa kuvataan vaikutusarvioinneissa käytettyjä vaikutusten (eli kustannusten ja
hyötyjen) hinnoittelutapoja. Hintojen määrittämiseen, tai arvottamiseen on useita tekniikoita.
Arvottamismenetelmiä ja –tekniikoita on esitetty alla olevassa taulukossa 4 (ks. esimerkiksi
Leviäkangas 2009, van Wee ja Roeser 2013, van Wee et.al 2014, Hautala  ja Leviäkangas
2007).
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Taulukko 4. Arvottamismenetelmiä
Menetelmä Eng. Keskeisin ominaisuus

Markkina-arvo tai
–hinta Market value

Palvelulla (tai tiedolla tms.) on selkeästi
todettu markkinoilla toteutunut hinta tai
arvo, jota voidaan käyttää referenssinä.

Historiallinen
kustannus Historical cost Perustuu yleensä esimerkiksi

kustannuskirjanpitoon tai hankintahintaan.

Varjohinta Shadow price

Silloin kun markkina-arvot tai -hinnat eivät
sisällä kaikkia kustannuksia tai arvoja,
korjataan hintaa asiantuntija-arviolla tai
tutkimukseen perustuen oikeammaksi;
tyypillisesti liikennetaloudelliseen
arviointiin liittyvät hinnat ovat varjohintoja:
onnettomuus-, ympäristö- ja
aikakustannukset.

Maksuhalukkuus Willingness-to-pay
Perustuu ilmaistuun halukkuuteen maksaa
jokin hinta (palvelusta, tiedosta, jne.) tai
arvottaa se.

Hyväksymis-
halukkuus

Willingness-to-
accept

Perustuu ilmaistuun halukkuuteen hyväksyä
jokin hinta (palvelusta, tiedosta, jne.) tai
arvottaa se.

Vahinkokustannus Cost of damage

Tällä yleensä tarkoitetaan vahingon
aiheuttamaa odotusarvoista kustannusta tai
hyötytapauksessa vältetyn vahingon
säästettyä kustannusta.

Välttämiskustannus Avoidance cost

Esimerkiksi vahingon välttämiseksi tai
riskien pienentämiseksi tehtävien
toimenpiteiden tuottamiskustannus tai
palvelun tuottamiskustannus.

Asiantuntija-arvio Expert assessment

Tutkija, asiantuntija tai päätöksentekijä
ottaa kantaa käytettyihin hintatietoihin,
olipa määritystekniikka ollut mikä tahansa,
sekä tekee omat johtopäätöksensä
rahamääräisistä arvoista ja siitä, mitä arvoja
käytetään.

Markkinahinnoilla tarkoitetaan kysynnän ja tarjonnan perusteella määräytyneitä vaihdannan
arvoja. Markkinoiden ollessa tehokkaat, markkinahinnat ovat käyttökelpoisia. Tosiasiassa
markkinat ovat kuitenkin harvoin tehokkaat eivätkä hinnat kata hyödykkeen kaikkia
kustannuksia saati edusta kaikkia hyötyjä. Tällöin voidaan käyttää varjohintoja, joiden
määrittäminen on lähinnä sopimuskysymys siitä, mitä erilaisia kustannuslajeja ja hyötyjä
hintaan  sisällytetään  (ks.  esim.  Mishan  1972 tai  Pearce  & Nash  1989).  Varjohinta  on  valittu
laskenta-arvo, joka soveltuu paremmin käsillä olevaan vaikuttavuusanalyysiin kuin
esimerkiksi markkinahinta. Esimerkiksi liikenneonnettomuuksille määritellyt
yksikkökustannukset ovat tyypillisesti varjohintoja. Markkinahintojen määrittämiseen voidaan
käyttää useita tekniikoita, kuten jälleenhankinta-arvo, kirjanpitoarvo, vakuutusarvo jne. tai
yksinkertaisesti suoraa havaintoa hinnasta. Tällöin voidaan puhua markkinahintojen
erikoistapauksesta nimeltään ”historiallinen kustannus”. Myös oikeusistuinten
korvauspäätöksiä on käytetty hintatietojen lähteenä (Hausman 1993). Markkinahinnat
sisältävät usein välittömältä havainnolta piilossa olevia tekijöitä, kuten rauhallinen ja
miellyttävä ympäristö asuntomarkkinoilla, joissa kaupunginosalla tai sosiaalisella statuksella



29

on vaikutus hintaan. Tällöin kuitenkin rauhallisen ”ja miellyttävän ympäristön” hinta voidaan
määrittää epäsuorasti vertaamalla kaupunginosien välisiä hintaeroja (ks. esim. Pearce 1983).
Eräs hintojen määrittämistekniikka on maksuhalukkuuden määrittäminen (willingness-to-pay,
WTP). Se on yleisesti käytetty tekniikka lähinnä sen helppouden johdosta, mutta sen käyttö ei
ole ongelmatonta ja sitä pidetään jopa sopimattomana tekniikkana käytettäväksi hyöty-
kustannusanalyysissa (Hausman 1993). Joka tapauksessa useat tutkimukset ovat käyttäneet
tätä tekniikkaa. Maksuhalukkuusmenetelmää lähellä oleva menetelmä on willingness-to-
accept menetelmä (WTA), jossa voidaan määrittää esimerkiksi kompensaatioarvo sille, että
hyödykettä ei saadakaan käyttöön. Yleensä WTA on suurempi kuin WTP jo
kysymyksenasettelun perusteella (”mitä olet valmis hyväksymään” vs. ”mitä olet valmis
maksamaan”). Käytännössä WTP ja WTA suoriutuvat usein huonosti ”markkinatestistä”, eli
markkinoille jalkautettaessa palveluista ollaankin valmiita maksamaan huomattavasti
vähemmän kuin mitä WTP ja WTA –analyysit olisivat etukäteen antaneet ymmärtää.

Vahinkokustannuksella yleensä tarkoitetaan vahingon aiheuttamaa odotusarvoista kustannusta
tai hyötytapauksessa vältetyn vahingon säästettyä kustannusta. Vahinkokustannus on yhtenä
merkittävänä osana useissa tässäkin tutkimuksessa käytetyissä liikenneonnettomuuksille
määritellyissä yksikkökustannuksissa.

Välttämiskustannus tarkoittaa vahingon välttämiseksi tai riskien pienentämiseksi tehtävien
toimenpiteiden tuottamiskustannusta tai palvelun tuottamiskustannusta. Käsillä olevan työn
kannalta myös välttämiskustannus on merkittävä näkökulma, koska palveluiden arvioituja
hyötyjä verrataan usein mm. niihin kustannuksiin, mitä palvelun tuottaminen maksaa.
Välttämiskustannukset eivät poikkeuksetta muodostu välittömästi tai suoraviivaisesti.
Käytetään hypoteettisena esimerkkinä seuraavaa skenaariota:
liikenneturvallisuusviranomainen sääntelee tai on myötävaikuttamassa sääntelyyn, jonka
johdosta jatkossa uusissa maahantuotavissa ajoneuvoissa on pakollisena
ensiasennusvarusteena jokin liikenneturvallisuuteen vaikuttava teknologia, vaikkapa
törmäysvaroitin tai tuorein sääntely koskien eCall:ia2. Viranomaiselle koituva välitön ja suora
toiminnon tuottamiskustannus muodostuu käytännössä sääntelyn valmisteluun käytetyistä
ajallisista ja muista resursseista. Epäsuorat välttämiskustannukset ovat tähän
viranomaiskustannukseen verrattuna todennäköisesti useita kertaluokkia merkittävämpiä. Ne
syntyvät uuden lisäteknologian aiheuttamasta ajoneuvon hankintahinnan noususta, jonka
maksajana on ensisijaisesti ajoneuvon ostaja.
Asiantuntija-arvioita on käytettävä silloin, kun mikään edellä mainituista hinnanmäärityksistä
ei onnistu tai onnistuu vain osin. Viime kädessä tutkija, asiantuntija tai päätöksentekijä ottaa
kantaa käytettyihin hintatietoihin, olipa määritystekniikka ollut mikä tahansa, sekä tekee omat
johtopäätöksensä rahamääräisistä arvoista ja siitä, mitä arvoja analyysissaan käyttää.
Asiantuntija-arvioita käytetään esimerkiksi kiinteistöjen arvonmäärityksessä,
vahinkovakuutustapauksissa sekä riitakysymyksissä. Asiantuntija-arvio on aina subjektiivinen
menetelmä, jonka osuvuus riippuu asiantuntijan pätevyydestä ja käytettävissä olevista
lähtötiedoista. (Hautala ja Leviäkangas 2007) Tässä tutkimuksessa asiantuntija-arviot on joko
tehty asiantuntijaryhmätyönä tai yksittäiset arviot on varmistettu asiantuntijoiden työpajoissa.
Asiantuntija-arviot ovat perustuneet lähtötietoihin, jotka puolestaan on kerätty kirjallisuuden
ja tilastojen avulla.  Joillekin työssä tarkasteltaville hyödyille on ollut käytettävissä
vakiintuneita, tarkasteltavalla alalla hyväksyttyjä arvoja. Näitä käsitellään jäljempänä tässä
raportissa.

2 eCall on ajoneuvojen automaattinen hätäviestijärjestelmä, jonka Euroopan parlamentti määräsi 28.4.2015
pakolliseksi kaikkiin uusiin autoihin huhtikuusta 2018 alkaen.
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Tämän lisäksi on olemassa joukko kvalitatiivisia menetelmiä, joilla voidaan arvioida
palveluiden arvoa tai hintaa epäsuorasti, kuten analyyttinen hierarkiaprosessi (Analytical
Hierarchy Process AHP) tai monikriteerimenetelmät. Tässä työssä on myös käytetty
monikriteeristä päätösanalyysimenetelmää (Multiple Criteria Decision Analysis,  MCDA,  ks.
osaraportti 2, Mononen ja Leviäkangas 2014).

Varsin usein edellä käsiteltyä hinnoittelumenetelmien luokittelua joudutaan soveltamaan
monin eri tavoin, riippuen aina kulloinkin käsillä olevasta tilanteesta ja tarpeesta. Eri
lähestymistapoja, menetelmiä ja tekniikoita on vaikeaa laittaa hierarkiseen tai vertailevaan
paremmuus- tai muuhun järjestykseen objektiivisesti, mutta kuvassa 4 (muokattu lähteestä
Leviäkangas 2008) on pyritty havainnollistamaan menetelmien välisiä eroja ja soveltuvuutta.
Yksityissektori käyttää useammin taloustieteeseen nojaavia menetelmiä siitä yksinkertaisesta
syystä, että yksityissektorilla perinteisesti keskitytään enemmän rahalla mitattaviin määreisiin.
Julkissektorilla tulevat useammin kyseeseen monimutkaisemmat ja epäsuoremmat
menetelmät, koska päätöksentekoprosessiin liittyvät muuttujat ovat pääsääntöisesti
monilukuisempia ja heterogeenisempiä. (Leviäkangas 2008)

Kuva 4: Lähestymistapoja, menetelmiä ja tekniikoita hintojen arvottamiseksi.

2.2.2 Onnettomuuskustannukset

Onnettomuusriskejä alentavat palvelut vähentävät taikka lieventävät onnettomuuksia. Siten ne
alentavat liikenteen onnettomuuskustannuksia. Turvallisuuteen liittyvät kustannussäästöt,
joihin luetaan tässä tapauksessa esimerkiksi palveluiden aikaansaama lisääntynyt
liikenneturvallisuus, kohdistuvat kaikkiin liikkujiin ja toimijoihin. Mikäli palvelulla siis
arvioidaan olevan vaikutusta liikenneonnettomuuksien määriin, on sillä myös silloin
vaikuttavuutta onnettomuuskustannuksiin.
Onnettomuuksien yksikkökustannukset sisältävät yleensä useita elementtejä. Näitä voivat olla
materiaaliset ajoneuvovahingot, infrastruktuurille koituvat aineelliset vahingot,
sairaanhoitokulut, inhimilliset menetykset, ympäristölle aiheutuneet vahingot tai
tuotannolliset menetykset. Keskeisimpiä lähteitä onnettomuuskustannusten määrittämiseen
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tässä tutkimuksessa olivat tieliikenteen onnettomuuskustannusten yksikköarvot sekä
alusliikenteen onnettomuuksien kustannukset.
Henkilövahinkojen kustannusten osalta noudatellaan Liikenneviraston ohjetta (Tervonen ja
Ristikartano 2010). Siinä määritellyt kustannukset kuvaavat tieliikenneonnettomuuksien
taloudellisia seuraamuksia. Näihin lukeutuvat aineelliset vahingot, taloudelliset menetykset ja
uhrien aineettoman hyvinvoinnin menetykset.  Yksikköarvot on määritelty henkilövahinkojen
tyyppitapauksille ja tilastollisesti tyypillisille yleisten teiden onnettomuustapauksille.
Henkilövahingon vakavuusasteet on jaoteltu neljään kategoriaan: kuolema; pysyvä vamma;
tilapäinen vaikea vamma ja tilapäinen lievä vamma. Onnettomuustapauksien luokittelu on
seuraava: kuolemaan johtanut onnettomuus; vammautumiseen johtanut onnettomuus;
keskimääräinen henkilövahinko-onnettomuus; omaisuusvahinko-onnettomuus sekä
keskimääräinen tieliikenneonnettomuus.
Onnettomuuskustannukset muodostuvat hallinnollisista kuluista (tienpitäjä, pelastuslaitos,
poliisi ja oikeuslaitos), ajoneuvovahingoista, sairaanhoitokuluista, tuotannollisista
menetyksistä (yksilön osuus bruttokansantuotteen muodostuksessa; ilman oman kulutuksen
osuutta) sekä inhimillisen hyvinvoinnin menetyksistä. Liikenneviraston ohjeen yksikköarvot
on määritetty reaalitaloudellisia kustannuksia inventoimalla. Inhimillisen hyvinvoinnin
menetykset on arvotettu muissa Pohjoismaissa tehtyjen maksuhalukkuusselvitysten (WTP)
tuloksiin perustuen. Onnettomuustyyppikohtaisten yksikköarvojen määrittäminen perustuu
yleisten teiden onnettomuustilastojen pohjalta määritettyyn vakavuusastejakaumaan
henkilövahinkoja/ onnettomuustyyppi.

Yhden liikennekuoleman yksikköarvo on 1919000 euroa. Onnettomuustyyppikohtaiset
yksikkökustannukset ovat luokittain seuraavat: kuolemaan johtanut onnettomuus 2364000
euroa; vammautumiseen johtanut onnettomuus 351000 euroa; henkilövahinko-onnettomuus
keskimäärin 493000 euroa; sekä tieliikenneonnettomuus keskimäärin 120000 euroa.
(Tervonen ja Ristikartano 2010)
Yllä mainittuja tieliikenteen yksikkökustannuksia on tässä tutkimuksessa sovellettu
henkilövahinkojen osalta kaikkiin liikennemuotoihin.
Meriliikenteen onnettomuuksien osalta tässä tutkimuksessa nojaudutaan Merenkulkulaitoksen
selvitykseen (2008). Selvityksessä on tarkasteltu alusliikenteen onnettomuuksien aiheuttamia
haittavaikutuksia ja kustannuksia kotimaisiin ja kansainvälisiin lähteisiin perustuen.
Lopputuloksena esitettiin onnettomuuksien keskimääräiset kustannukset Suomessa kolmen
yleisimmän onnettomuustyypin osalta, jotka ovat karilleajo/pohjakosketus, alusten
yhteentörmäys ja törmäys kiinteisiin rakenteisiin. Määritetyt kustannukset sisältävät
aineelliset vahingot, henkilövahingot, öljyntorjunnan kustannukset ja muut
viranomaispalveluiden kustannukset

2.2.3 Aikakustannukset

Aikakustannussäästöihin luetaan laajalti kaikkiin yhteiskunnan sektoreihin ulottuvat
aikasäästöt, kuten kaikkien liikennejärjestelmän käyttäjien kokema aikahyöty myös vapaa-
ajan osalta. Mikäli palvelulla on vaikutus matkustus- tai kuljetusaikoihin, on sillä myös
vaikuttavuutta liikkujien tai toimijoiden aikakustannuksiin. (Vaikutukset voivat teoriassa olla
hyötyjen lisäksi myös haittoja.) Matka-ajan tuottaa liikkujalle hyötyä (tai kuljetusajan säästö
yritykselle), jonka arvo perustuu säästetyn ajan käyttämiseen vaihtoehtoiseen toimintoon
(esimerkiksi työskentely, asiointi tai vapaa-aika) Palvelut, jotka mahdollistavat ajan
vaihtoehtoisen käytön saavat näin ollen aikaan aikakustannussäästöjä.
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Liikenneinvestoinneissa Suomessa käytetyt yksikköarvot on määritetty kolmessa matkan
tarkoitusta kuvaavassa luokassa: työajan matkat, työssäkäyntimatkat sekä asiointi- ja muut
vapaa-ajan matkat. Aikakustannukset työajan osalta perustuvat työajan arvoon eli
keskipalkkoihin. Tällä tarkoitetaan palkkakustannuksia kokonaisuutena, eli ne sisältävät myös
palkan sivukulut. Muiden matkan tarkoitusryhmien arvot on johdettu tästä työaikaa
kuvaavasta arvosta perustuen kansainväliseen empiiriseen tutkimukseen. (Tervonen ja
Ristikartano 2010)

Aikakustannuksia ei ole tässä tutkimuksessa erikseen arvioitu tai yksilöity määrällisellä
tasolla.

2.2.4 Ympäristökustannukset

Ympäristökustannukset voivat olla joko liikenteen päästökustannuksia tai onnettomuuden
ympäristölle aiheuttamia kustannuksia. Liikenne aiheuttaa noin 20 prosenttia Suomen
kasvihuonekaasupäästöistä. Niin sanotuista perinteisistä päästöistä liikenne aiheuttaa 20–60
prosenttia yhdisteestä riippuen. Pakokaasupäästöjen lisäksi liikenne lisää ilman epäpuhtauksia
mekaanisesti (esim. katupöly). Liikenteen melu ja tärinä heikentää elinympäristön laatua ja
viihtyisyyttä sekä vaikuttaa haitallisesti ihmisten hyvinvointiin.  Liikenneväylien,
terminaalien ja ajoneuvojen rakentaminen ja kunnossapito kuluttavat luonnonvaroja ja
tuottavat jätteitä. Lisäksi väylät ja muut liikenteen vaatimat rakennelmat vaativat huomattavan
määrän tilaa. Liikenne vaikuttaa monin tavoin myös luonnon monimuotoisuuteen sekä
vesistöiden ympäristön tilaan. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2015)

Liikenteestä ilmaan kohdistuville päästöille määriteltyjä haittakustannuksia käytetään yleisesti
tie-, rautatie- ja vesiväylähankkeiden yhteiskuntataloudellisessa vaikutusarvioinnissa.
Liikenteen päästöjen haittakustannuksia käytetään myös liikenteeltä kannettujen verojen ja
maksujen tason määrittämisessä tai muutoin verojen ja maksujen tason arvioinnissa. (Gynther
et.al 2012) Tässä tutkimuksessa haittakustannuksia käytetään erityisesti muussa liikenteen
ympäristövaikutusten taloudellisessa arvioinnissa. Liikenteen päästöt ovat usein myös tiukasti
sidoksissa liikenteen energian kulutukseen, eli luonnonvarojen käyttöön. Keskeisimmät
lähteet ympäristövaikutusten ja -kustannusten määrittämiseen tässä tutkimuksessa olivat:

· Hatakka, Keskinen ja Salo 2004: ECOSAFE tulee – lisääntyykö ajamisen turvallisuus?
Tutkimus ekologisen ja turvallisen ajotavan yhteensovittamisesta
kuljettajaopetuksessa.

· Bongard 1995: The environment and driving instructor.
· Ecodrive Conference 1999: Proceedings.
· Haworth ja Symmons 2001: The relationship between fuel economy and safety

outcomes.
· Gynther, Tervonen, Hippinen, Lovén, Salmi, Soares, Torkkeli ja Tikka 2012:

Liikenteen päästökustannukset.
· Tervonen ja Ristikartano 2010: Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvot.

Lisäksi jotkin tässä tutkimuksessa sovelletut yksikkökustannukset sisältävät
ympäristökustannuksia, muiden kustannuslajien ohella. Esimerkiksi alusliikenteen
onnettomuuksien kustannukset (Merenkulkulaitos 2008) sisältävät henkilö-, omaisuus- ja
muiden kustannusten lisäksi öljyntorjuntaan, elinkeinoihin, matkailuun, virkistyskäyttöön,
luonnonarvoihin ja esteettisiin ominaisuuksiin kohdentuvia ympäristökustannuksia.
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2.2.5 Toiminnalliset kustannussäästöt ja muut vaikutukset

Hautalan ja Leviäkankaan (2007) mukaan toiminnallisia kustannussäästöjä voivat olla muun
muassa seuraavat:

· kunnossa- ja ylläpitokustannuksiin liittyvät ihmistyön aikasäästöt sekä aikasäästöt
koneiden ja laitteiden osalta.

· käyttökustannussäästöt ihmistyöhön käytettävän ajan osalta.
· koneiden ja laitteiden käyttöajan aikakustannus- tai muut säästöt organisaatioissa;

esimerkkinä kuorma-autojen vähentynyt polttoaineen kulutus lyhyemmän käyttöajan
myötä.

· muut tunnistettavissa olevat käyttökustannusten säästöt.
· sitoutuneen käyttö- ja vaihto-omaisuuden aikasäästöt, kuten varastojen alentuneet tasot

tai tavaran kuljettamiseen käytetty lyhyempi aika; yleisesti lasketaan sitoutuneelle
pääomalle korkoa, jossa alentunut pääoman määrä tai lyhyempi aika tuottaa säästöä.

· säästyvät investoinnit; organisaatioiden säästyneet investoinnit, jotka palvelut
mahdollistavat.

· säästöt laatukustannuksissa; näihin luetaan organisaatioiden erilaisten virhe- ja
häiriökustannusten vähentyminen palveluiden ansiosta.

Toiminnallisia kustannussäästöjä ei ole tässä tutkimuksessa erikseen arvioitu tai yksilöity
määrällisellä tasolla palvelukohtaisesti. Sen sijaan useihin tutkimuksessa käytettyihin,
toisaalla määriteltyihin kustannuslajeihin ja -tietoihin tai yksikkökustannuksiin sisältyy
toiminnallisia kustannussäästöjä, muiden kustannuslajien ohella. Esimerkiksi meriliikenteen
osalta Merenkulkulaitoksen (2008) määrittelemät onnettomuuskustannukset sisältävät myös
toiminnallisia kustannuksia. Sama pätee tieliikenneonnettomuuksien yksikkökustannuksiin
(Tervonen ja Ristikartano 2010) - mukana ovat mm. tuotannolliset menetykset.
Lisäksi tässä tutkimuksessa useissa yhteyksissä viitataan toiminnallisiin säästöihin.
Esimerkiksi erityyppiset tarkastukset tyypillisesti sisältävät toiminnallisia
kustannusvaikutuksia. Tarkastuksen itsensä ja sen ajallisen keston voidaan usein katsoa
aiheuttavan välittömiä toiminnallisia kustannuksia tarkastuksen kohteelle (esim. alus,
varustamo, lentoliikenneoperaattori). Samanlainen ja samansuuntainen välitön vaikutus on
myös tarkastuksessa havaitun vakavan poikkeaman aiheuttamalla toiminnan keskeytyksellä –
esim. ilma- tai meriliikennealuksen pysäyttämisellä kunnes poikkeamat on korjattu. Toisaalta
poikkeamahavainnon perusteella tehty korjaus saattaa ääritilanteessa estää
liikenneonnettomuuden, jolloin tarkastuksella on merkittäviä positiivisia toiminnallisia
kustannusvaikutuksia - puhumattakaan muista kustannusvaikutuksista.
Edellä kuvattu mekanismi - ja tietoisuus siitä että kalustoa, henkilöstöä jne. valvotaan
säännöllisesti ja aktiivisesti - aikaansaa samalla erään merkittävän vaikutusmekanismityypin.
Voidaan puhua eräänlaisesta yhtäaikaisesta pelote- ja kannustevaikutuksesta, joka toimii
insentiivinä yrityksille ja muille toimijoille: on suoraan heidän taloudellisten intressiensä
mukaista varmistaa proaktiivisesti, ettei heidän kalustoaan tai henkilöstöään esimerkiksi
pysäytetä tarkastuksessa määräämättömäksi ajaksi.

2.2.6 Tiedon arvo päätöksenteossa ja hyödykkeenä

Osa Trafin palveluista on tavalla tai toisella tietopalveluita. Tietopalvelulla tässä tarkoitetaan
toimintoa, joka painottuu tiedon keräämiseen, ylläpitämiseen, päivittämiseen, varastoimiseen
tai luovuttamiseen. Tässä kappaleessa käsitellään tiedon arvon teoreettista taustaa.
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Tiedon arvo koostuu useista eri tekijöistä, kuten oikeellisuus, oikea-aikaisuus, luotettavuus,
tarkkuus, saatavuus ja hinta (kuvat 5 ja 6, Leviäkangas 2011). Yksittäinen
päätöksentekotilanteen toimija (tai yleensä tiedon tarvitsija) arvottaa tilanne- ja
tapauskohtaisesti tarvittavan tiedon arvon (ks. esim. Leviäkangas 2011). Ennen varsinaista
päätöstä tai toimintaa tiedon arvo on odotusarvoinen ja vasta päätöksen tai toiminnan jälkeen
voidaan havaita tiedon todennettu arvo. (Ahituv 1989)

Kuva 5: Tiedon arvon osatekijät

Kuva 6: Tiedon arvon mittaaminen
Todennettu arvo on vaikuttavuuden arvioinnin kannalta parempi vaihtoehto, koska
”näkyvissä” ovat tällöin päätökset ja toiminta, joilla on saatu aikaan jokin mitattu tai arvioitu
vaikutus. Usein kuitenkin objektiivinen ja luotettava todentaminen puuttuu, jolloin on
luotettava tiedon käyttäjän odotuksiin tiedon hyödyllisyydestä ja vaikuttavuudesta.

Tämän lisäksi voidaan erottaa kolme tiedon arvoon liittyvää skenaariota: 1) päätökset, joita
olisi tehtävä kokonaan ilman tietoa, 2) päätökset, jotka tehdään olemassa olevalla tiedolla
(joko odotusarvoisesti tai todennetulla tiedon arvolla), ja 3) päätökset, jotka tehtäisiin jos tieto
olisi täydellisesti tarpeita vastaavaa. (Kuva 7.) Täydellisen ja olemassa olevan tiedon arvon,
vaikuttavuuden ja hyödyn erotus edustaa tiedon arvon potentiaalia. Täydellistä tietoa ei
sinänsä saada koskaan, mutta joihinkin päätöksentekotilanteisiin on mahdollista saada
käyttöön tarpeita vastaava tieto. Useimmiten joudutaan turvautumaan epätäydelliseen ja eri
tavoin puutteelliseen tietoon, jonka perusteella tehdään odotusarvoisia päätöksiä.
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Tieteellisessä toiminnassa puolestaan arvokkain tieto on todennettua, empiiristä, jolloin
tulkinta perustuu havaintoihin, jotka täyttävät riittävät luotettavuus- ja tarkkuusvaatimukset.

Kuva 7: Tiedon arvon muodostuminen
Tiedon arvottamiseen on useita arvottamismenetelmiä ja –tekniikoita. Riippuu täysin
tilanteesta ja tarkoituksesta mikä menetelmä tai tekniikka on sopivin. Usein joudutaan
valitsemaan se, joka kulloinkin on mahdollinen, ottaen huomioon käytettävissä oleva
analyysiaineisto ja –resurssit, mukaan lukien analyytikon osaaminen. Tiedon arvottamiseen
soveltuvat – siis tarkoituksesta ja tilanteesta riippuen – kaikki aiemmin käsitellyt
hinnoittelutavat, eli historiallinen kustannus, vahinkokustannus, markkina-arvo/hinta,
varjohinta, maksuhalukkuus  tai välttämiskustannus.

2.3 Palveluiden vaikuttavuuden jakaumavaikutukset

Palveluiden vaikutukset jakautuvat viraston sisäisesti, valtionhallintoon, koko julkiseen
talouteen sekä lopuksi laajemmin yhteiskuntaan ja kansantalouteen.  Viraston sisäisesti
kohdistuvat positiiviset vaikutukset ovat pääasiassa viraston tuottavuuteen kohdistuvia,
esimerkiksi tehokkuuden nousu siten, että vähemmillä resursseilla tuotetaan entiset palvelut.
Tällöin palvelut tulevat käytännössä halvemmiksi eikä parhaassa tapauksessa palveluiden
laatu alene. Julkiseen talouteen voi kohdistua positiivisia vaikutuksia, jos Trafi toiminnallaan
saa aikaan resurssisäästöä ja/tai laadun parantumista muualla hallinnossa. Kansantalouteen ja
varsinkin yhteiskuntatalouteen kohdistuvat vaikutukset ovat tärkeimmät. Näitä ovat
esimerkiksi liikenteen yhteiskuntataloudellisissa laskelmissa tavoiteltavat
liikenneturvallisuus- ja ympäristökustannusten säästöt.

Valtionhallinnon oman tuottavuusohjelman kannalta kaikki nämä vaikutukset ovat oleellisia,
mutta yhteiskuntataloudellinen vaikuttavuus on se, jolle hyvinvointi laajalti rakentuu. Sisäinen
tehokkuus saattaa esimerkiksi palkita viraston johtoa, mutta huonontaa kansalaisille
tarjottavaa palvelua joko laadullisesti tai määrällisesti. Tämän johdosta
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vaikuttavuusraporttimme nojautuu ensisijaisesti yhteiskuntataloudellisten vaikutusten
arvioinnille, vähättelemättä muita vaikuttavuuden osa-alueita.

Yhteiskuntataloudellisen kannattavuuden arvioinnissa on oleellista tunnistaa vanha
perussääntö: palvelu on yhteiskuntataloudellisesti kannattava, kun se tuottaa jollekulle hyötyä
siten, etteivät muut joudu huonompaan asemaan palvelua tuotettaessa tai käytettäessä. Tiukan
tulkinnan mukaisesti esimerkiksi kustannusten kattaminen palvelumaksuin tilanteessa, jossa
palvelulle ei ole todellista vaihtoehtoa (monopoli), ei sinänsä ole merkki
yhteiskuntataloudellisesta kannattavuudesta. Jos sen sijaan palvelun käyttäjä hyötyy
palvelusta enemmän kuin hän siitä maksaa, on palvelu yhteiskuntataloudellisesti kannattava.
Sama johtopäätös on tilanteessa, jossa palvelun käyttäjällä on vaihtoehtoja palvelulle, jolloin
palvelun hankintapäätös on vapaaehtoinen ja perustuu palvelun käyttäjän olettamaan
saavutettuun hyötyyn.

Palvelut, joissa hyöty, säästö tai kustannusten kattaminen on pelkkä tulonsiirto osapuolelta
toiselle, eivät ole välttämättä yhteiskuntataloudellisesti kannattavia – mutta eivät myöskään
välttämättä kannattamattomia.

Esimerkiksi harvaan asutulla alueella ajokortin hankkiminen saattaa olla välttämätöntä ja siitä
ollaan valmiita maksamaan korkeakin hinta. Tulonsiirto ajokortin hankkijalta autokoululle on
pelkkä tulonsiirto. Koulutus ja opetus, jotka sisältyvät hankintaprosessiin ja jotka tuottavat
liikenneturvallisuuden parantumista, ovat sen sijaan selkeä hyöty kaikille tielläliikkujille ja
koko kansantaloudelle. Ajokortin hankkiminen tiheään asutulla kaupunkiseudulla puolestaan
ei ole välttämättömyys, jos julkinen liikenne tuottaa halutun liikkumisen palvelutason. Tällöin
ajokortin hankkija saa ajokortista hyödyn, josta hän on valmis maksamaan. Tulonsiirto on
opetuksesta maksettava hinta, hyöty on kortin hankkijan näkemä henkilökohtainen hyöty.
Koko yhteiskunnan kannalta saattaisi puolestaan olla kannattavampaa, että kyseinen
kansalainen käyttäisi saatavilla olevaa julkista liikennettä, jolloin liikenteen päästöt
vähenisivät ja yleinenkin liikenneturvallisuus paranisi.

Kaiken kaikkiaan jakaumavaikutusten arviointi on erittäin vaativaa, eikä lopullista vastausta
optimaaliseen tilanteeseen välttämättä löydetä. Usein ollaan niin sanotussa Pareto-optimi –
tilanteessa, jossa eri tahojen hyötyjä ei voida saavuttaa huonontamatta muiden asemaa. Tämän
johdosta nimenomaan ulkoisvaikutukset, kuten liikenneturvallisuus ja ympäristö ovat tärkeitä
ja oleellisia muuttujia, joiden parantaminen ei yleensä huononna kenenkään muun asemaa
merkittävästi. Palveluiden vaikuttavuuden jakaumavaikutuksia on havainnollistettu kuvassa 8,
joka on muokattu lähteestä Mononen ja Leviäkangas (2015b).
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Kuva 8: The distribution effects of benefits from socio-economic impacts

2.4 Tutkimuksessa käytetyt eri luokittelut
Tässä raportissa kuvatuissa tutkimuksen eri vaiheissa, sekä myös kahdessa edellisessä
osaraportissa on käytetty tilanteesta riippuen erilaisia luokitteluja, aina sen mukaan mikä on
kulloinkin ollut tarpeen tai tarkoituksenmukaisinta. Tarkoituksenmukaisuus on määräytynyt
tapauskohtaisesti joko tutkimuksen menetelmien ja tavoitteiden vaatimuksesta, tai esimerkiksi
löydettävissä ja käytettävissä olevan lähtöaineiston perusteella. Tähän kappaleeseen on koottu
yhteenveto eri luokitteluperusteista sekä kerrottu missä yhteydessä tai vaiheessa kutakin
luokittelua on sovellettu.

Palvelun kohteen mukainen luokittelu
Tyypillisesti kukin palvelu kohdistuu johonkin liikennejärjestelmän osa-alueeseen. Nämä
voidaan luokitella seuraavasti:

· toimijat
· liikennevälineet
· kuljettajat ja henkilöstö
· infrastruktuuri
· muut (sääntely, hallinto, tutkimus, verotus, jne.)

Toimijoilla tarkoitetaan monenlaisia eri organisaatioita ja yrityksiä, kuten esimerkiksi
lentokenttien, satamien ja terminaalien omistajat/operaattorit; kuljetusyritykset, bussiyritykset,
kunnossapitoyritykset, katsastusasemat, autokoulut ja muut koulutusorganisaatiot – tämä lista
ei ole kattava mutta mukana on esimerkkejä merkittävimmistä toimijatyypeistä.  Trafi on
tekemisissä näiden toimijoiden kanssa monitahoisesti, mm. myöntämällä lupia ja
hyväksyntöjä, valvomalla tai tarkastamalla toiminnan laatua, valvomalla toimijoiden lain-,
asetusten- ja määräystenmukaisuutta, jne.
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Liikennevälineillä viitataan kaikkeen liikkuvaan kalustoon. Näitä ovat ajoneuvot kaikissa
liikennemuodoissa, esimerkiksi autot, moottoripyörät, lentokoneet, helikopterit, laivat,
autolautat, veneet, veturit - ja lisäksi kaikki muu liikkuva kalusto, kuten esim. rautatievaunut.

Kuljettajat ja henkilöstö –luokka käsittää kuljettajat, matkustajat, liikkujat ja muun
henkilöstön kaikissa liikennemuodoissa. Esimerkiksi ilmailun osalta tähän luokkaan sisältyvät
lentäjät, matkustamohenkilökunta, kenttähenkilöstö ja turvallisuushenkilöstö lentokentällä tai
sen ympäristössä. Sama logiikka pätee myös muihin liikennemuotoihin.

Infrastruktuuri –luokka kattaa liikenneinfrastruktuurin kaikissa liikennemuodoissa. Tähän
sisällytetään esimerkiksi terminaalit, lentokentät, rataverkko, tieverkko ja lisäksi, näiden
hallinnassa käytetyt ohjaus- ja tietojärjestelmät sekä tietovarannot. Joidenkin
liikennemuotojen osalta Trafin rooli infrastruktuuriin liittyvissä asioissa vähemmän kattava
(vastuussa esim. Liikennevirasto), mutta tästä huolimatta monet Trafin palvelutuotteet
kohdistuvat nimenomaan infrastruktuuriin.

Luokkaan ”muut” sisällytetään kaikki ne palvelut, jotka eivät luontevasti sovellu edellä
kuvattuihin luokkiin.

Palvelun kohteen mukaista luokittelua on tässä tutkimuksessa käytetty vaikuttavuuden osa-
aluejakoon sekä soveltaen3 vaikutusmekanismien kuvauksissa. Palvelun kohdetta on lisäksi
pidetty mukana metatietona kaikissa palveluissa koko tutkimuksen ajan ja sitä käytetään myös
yhteenveto-osassa.

Trafin ydinprosessien mukainen luokittelu
Virasto on muodostanut palveluitaan varten kuusi ydinprosessia kuvauksineen.
Ydinprosessien tavoitteena on mm. kaikkien viraston tuottamien palveluiden mahdollisimman
tehokas ja virtaviivainen hallinta, ohjeistus, kuvaus ja ohjaus. Tässä tutkimuksessa käytetyt
palveluiden ydinprosessit ovat:

· organisaatioluvat
· henkilöluvat
· tarkastukset
· infra(struktuuri)luvat
· liikennevälineluvat
· tiedon luovutus

Viraston toiminnanohjausjärjestelmässä on laadittuna ja (viraston sisäisesti) käytettävissä
yksityiskohtaiset kuvaukset kustakin ydinprosessista. Kuvauksessa keskitytään yleisten ja
kaikille ydinprosessiin sisältyville palveluille yhteisten ominaisuuksien määrittelyyn. Tällaisia
ominaisuuksia ovat esimerkiksi palvelun toiminnallinen arkkitehtuuri, prosessin pääsääntöiset
etenemispolut, vastuut ja vaadittavat pätevyydet, kriittiset ja tärkeät huomioitavat tekijät,
käytettävät menetelmät, ohjeet ja mallit, syntyvä/jäljitettävä/rekisteröitävä tieto, jne.
Ydinprosessikuvausten lisäksi toiminnanohjausjärjestelmässä on yksittäisiä työohjeita.
Työohjeet käsittelevät erillisten palveluiden sellaisia erityisominaisuuksia, joita ei ole voitu
sisällyttää ydinprosessin kuvaukseen, taikka jotka joiltakin osin poikkeavat ydinprosessista.
Työohjeet siten täydentävät ydinprosessikuvausta ja nämä dokumentit yhdessä muodostavat
kutakin palvelua koskevan päädokumentaation.

3 Huomaa kuitenkin ero aiemmin käsiteltyyn vaikutusmekanismikarttaan ja niissä käytettyihin objekteihin:
vaikutusmekanismeissa ”toimija / kohde” voi olla joskus myös yksityishenkilö (esim. tyypillisesti joissakin
henkilöluvissa), toisin kuin palvelun kohteen mukaisessa luokittelussa.
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Tässä raportissa on kunkin palvelun kuvauksen yhteydessä mainittu mihin viraston
ydinprosessiin tai –prosesseihin palvelu sisältyy. Palvelun ydinprosessikuvausta on käytetty
myös tietyissä analyysivaiheissa: kuvaukset nimittäin sisältävät usein oleellisia avaintietoja,
joita on tarvittu vaikutusmekanismien loogisia karttoja määriteltäessä. Myös edellä mainittuja
työohjeita on käytetty hyväksi palveluiden kuvauksissa, soveltuvin osin.

Liikennemuotokohtainen luokittelu
Useimmiten yksittäinen viraston palvelu koskee tai liittyy suoraan yhteen nimenomaiseen
liikennemuotoon. Samalla palvelu on luonnollisesti relevantein tästä liikennemuodosta
keskusteltaessa. Liikennemuotoluokat ovat:

· tieliikenne
· meriliikenne
· raideliikenne
· ilmailu
· ”kaikki liikennemuodot”

Näistä neljä ensimmäistä ovat itsestään selviä, eivätkä vaadi tässä yhteydessä sen tarkempaa
kuvausta. Viidennellä liikennemuotoluokalla ”kaikki liikennemuodot” viitataan palveluihin tai
toimintoihin, jotka tavalla tai toisella koskettavat useampaa kuin yhtä liikennemuotoa – toisin
sanoen koskettavat kahta, kolmea tai kaikkia neljää liikennemuotoa. Tyypillisesti myös kaikki
hallinnolliset funktiot kuuluvat tähän ”yleiseen liikennemuotoluokkaan”, koska niiden
kohteena on yleensä useampi kuin yksi liikennemuoto taikka ne ovat luonteeltaan sellaisia,
että suoraa yhteyttä mihinkään tiettyyn yksittäiseen liikennemuotoon on hankalaa tai
mahdotonta osoittaa. Esimerkkinä tällaisesta toiminnosta mainittakoon viraston
”kansainvälinen toiminta”. Trafin edustus kaikissa eri liikennemuotoja koskevissa
kansainvälisissä toimielimissä on organisoitu tämän yhden toiminnon alle. Tämä ei silti
tarkoita etteikö tällaisilla toiminnoilla voisi olla vaikuttavuutta tai että nämä eivät olisi
merkityksellisiä viraston toteuttaessa tehtäväänsä. Tilanne on usein juuri päinvastainen, mutta
tästä huolimatta näiden toimintojen yhtymäkohta ja looginen polku toiminnon suorittamisesta
reaalisiin havaittuihin muutoksiin kentällä (raide-, tie-, ilma- tai meriliikenteessä) on usein
epäsuora ja erittäin kompleksi.
Liikennemuotokohtaista luokittelua on käytetty – tai vähintäänkin pidetty mukana – tässä
tutkimuksessa käytännössä kaikissa sen eri osavaiheissa. Palveluiden analyysiosiot on myös
jaoteltu tähän raporttiin liikennemuotoluokittain.

Vaikuttavuuden pääluokka, osa-alue ja osatekijä

Vaikuttavuusalueita kuvaavan luokittelun muodostamisen perusteet, periaatteet sekä sen
taustalla oleva teoriapohja on käsitelty yksityiskohtaisesti osaraportissa 2. Luokittelun
pääluokat, osa-alueet ja osatekijät on esitetty kootusti alla taulukossa 5.
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Taulukko 5. Vaikuttavuuden osatekijän mukainen luokittelu
Pääluokka Osa-alue Osatekijä

Liikenneturvallisuus

Kuljettaja / henkilöstö

Osaaminen, koulutus, taidot

Kunto

Valistuneisuus, asenteet

Kalusto Kunto

Liikenneympäristö

Infran kunto

Infran suunnitteluohjeet

Infran käyttöaste (altistus)

Toimijat Toimijat

Ympäristöystävällisyys

Kalusto

Kunto

Käyttövoima

Päästöt

Suorite Suorite

Liikenneympäristö
Infran kunto

Infran suunnitteluohjeet

Valvonta Valvonta

Liikkumisen tavat Liikkumisen tavat

Muut

Liik.järj. toimintavarmuus
Normaalioloissa

Poikkeustilassa

Liikenteen tilakuva Liikenteen tilakuva

Markkinavalvonta Markkinavalvonta

Kunkin yksittäisen palvelun analyysin yhteydessä viitataan palvelun potentiaalisiin
vaikuttavuusalueisiin tämän luokittelun mukaisella jaolla.

Trafin strategisen luokittelun mukainen jaottelu
Trafin toiminnot voidaan jaotella kolmeen pääluokkaan sen mukaan minkä tyyppistä kukin
toiminto on strategisella makrotasolla. Luokat ovat:

· viranomaistoiminnot
· tietopalvelut
· sääntely
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Viranomaistoiminnot sisältävät kaikki lupien (lupa, hyväksyntä, todistus, päätös,
poikkeuslupa, valtuutus, jne.) myöntämiseen tai käsittelyyn liittyvät palvelut sekä lisäksi
kaikki valvontaa, tarkastuksia tai auditointeja sisältävät palvelut. Luvat, valvonta ja
tarkastukset voivat liittyä henkilöihin, kalustoon, organisaatioihin, infrastruktuuriin tai
käytänteisiin.

Tietopalvelut nimensä mukaisesti nojautuvat Trafin hallussa olevaan tietoon. Luokkaan
sisältyvät kaikki Trafin rekistereihin, tietoon, tiedon käsittelyyn, tiedon ylläpitämiseen tai
varastointiin tai tiedon luovuttamiseen perustuvat palvelut.
Sääntelytoimintoon katsotaan kuuluvan kaikki säännöksiä, määräyksiä tai lain valmistelua
tukevat toiminnot. Näitä ovat osallistuminen kansallisten ja kansainvälisten sääntelyelinten
toimitaan, määräysten laatiminen sekä viraston antama tuki lakien ja asetusten valmistelulle.

Puhtaasti hallinnollisten toimintojen (kuten henkilöstönhallinta, taloushallinto, sisäinen
kehittäminen, jne.) voidaan pääosin katsoa jäävän tämän luokittelun ulkopuolelle. Toisaalta
jotkin palvelut saattavat luontevasti liittyä kahteen eri luokkaan – esimerkiksi erilaiset
toimintovalikoimasta löytyvät lukuisat neuvontapalvelut toisaalta nojautuvat vahvasti Trafin
hallussa olevaan tietoon, mutta samalla ovat tietyllä tavalla viranomaisrooliin kuuluvia
tehtäviä.

Strategista makrotason luokittelua on käytetty pääasiassa tulosten yhteenveto-osiossa.

Maksuperustelain / Valtionkonttorin mukainen suoriteluokittelu
Valtion maksuperustelaki (21.2.1992/150) määrittelee viranomaisten suoritteiden
maksullisuuden ja lisäksi näistä suoritteista perittävien maksujen suuruuden yleiset
periaatteet. Valtionkonttori on selvityksessään ”Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta
2013” jaotellut suoritteet seuraavasti:

· markkinasuoritteet
· julkisoikeudelliset suoritteet
· erityislakeihin perustuvat suoritteet

Maksuperustelain mukaiseen Valtionkonttorin johtamaan suoriteluokitteluun on viitattu
keskusteltaessa palveluiden kustannusvastaavuudesta.

Taulukossa 6 on esitetty yhteenveto tutkimuksessa käytetyistä luokitteluista.
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Taulukko 6. Yhteenveto tutkimuksessa käytetyistä eri luokitteluperusteista
Minkä mukaan
luokiteltu?

Luokat Missä luokittelua on käytetty?

Palvelun kohde

-toimijat
-liikennevälineet
-kuljettajat ja
henkilöstö
-infrastruktuuri
-muut

Vaikutusmekanismit
Päätösmatriisin pääluokkien osa-alueet

On mukana metatietona kaikissa palveluissa
Tulosten yhteenveto

Trafin ydinprosessi

-organisaatioluvat
-henkilöluvat
-tarkastukset
-infraluvat
-liikennevälineluvat
-tiedon luovutus

Tähän on viitattu palvelun kuvauksessa,
mikäli jotkin ydinprosessit auttavat
kuvaamaan käsiteltävän palvelun rakennetta
ja/tai toteuttamistapaa. Ydinprosessit on
kuvattu kootusti liitteessä 1.

Liikennemuoto

-tieliikenne
-meriliikenne
-ilmailu
-raideliikenne
-kaikki l.muodot

Raportin päälukujen jaottelu

Tulosten yhteenveto
On mukana metatietona kaikissa palveluissa

Vaikuttavuuden
pääluokka, osa-
alue ja osatekijä

3 pääluokkaa, joiden
alla 8 osa-aluetta,
joiden alla yhteensä
20 osatekijää

Viittaukset päätösmatriisiin ja siinä
arvioituihin vaikutuspotentiaaleihin eri
osatekijöiden suhteen. (ks. Osaraportti 2)

Trafin strategisen
tason toiminto

-viranomaistoiminnot
-tietopalvelut
-sääntely

Tulosten yhteenveto

Maksuperustelaki /
Valtionkonttori

-markkinasuoritteet
-julkisoikeudelliset
suoritteet
-erityislakeihin
perustuvat suoritteet

Keskustelu palveluiden tai toimintojen
kustannusvastaavuuksista

2.5 Palveluanalyysin rakenne
Jäljempänä esitettävä näyte palveluista ja niiden analyysi tehdään seuraavaa rakennetta
noudattaen.
A. Palvelukuvaus

Tässä osassa kuvataan palvelun sisältö ja palveluprosessi. Trafin ydinprosesseiden
yleismäärittelyt ja -kuvaukset on esitetty keskitetysti liitteessä 1. Näihin kuvauksiin viitataan
yksittäisten palveluiden käsittelyssä. Samoin osassa A viitataan lyhyesti päätösmatriisiin,
jonka avulla kyseinen palvelu on nostettu analysoitavien palveluiden joukkoon ja perustellaan
valinta. Tämän jälkeen kuvataan palvelun tuottamiseen käytetyt resurssit, mikäli nämä ovat
olleet saatavilla joko suoraan Trafista tai sen toiminnanohjausjärjestelmästä.

B. Aineisto ja analyysi
Osassa B kuvataan kirjallisuus ja aiempi palvelun vaikuttavuuteen liittyvä tutkimus niiltä osin
kuin sitä on löydetty. Toisinaan tutkimuspohja on ollut kattava ja luotettava, toisinaan
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tutkimusryhmä on joutunut nojautumaan omiin karkeisiin arvioihinsa. Tässä osassa kuvataan
myös vaikutusmekanismi, olipa käytetty tietopohja ollut mikä tahansa. Eräissä palveluissa
vaikutusmekanismia ei kuvattu koska se oli joko niin ilmeinen tai toisaalta niin epämääräinen,
ettei tarkennettu kuvaus tuonut lisäarvoa.
C. Johtopäätökset

Tässä osassa esitetään tutkimusryhmän synteesi sekä näkemys tai laskelma palvelun
yhteiskuntataloudellisesta hyödyllisyydestä.
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3 TIELIIKENNE

3.1 Kuljettajaopetukseen liittyvät päätökset ja luvat

A. Palvelukuvaus
Tieliikenteen kuljettajaopetukseen liittyvät päätökset ja luvat sisältävät Trafissa seuraavat
palvelutuotteet: autokoulun tarkastus, autokoululupa ja ajoharjoitteluradan hyväksyntä. Tässä
työssä myös ADR koulutuslupa on sisällytetty samaan loogiseen kokonaisuuteen. Palvelun
rakennetta on havainnollistettu kuvassa 9.

Kuva 9: Kuljettajaopetukseen liittyvät päätökset ja luvat –palvelun rakenne
Kuljettajaopetukseen liittyvät päätökset ja luvat sisältyvät Trafin ydinprosesseihin
”Organisaatioluvat” ja ”Tarkastukset”. (Ydinprosessit on kuvattu liitteessä 1.)

Kuljettajaopetuksen tavoitteena on edistää oppilaiden kehittymistä vastuullisiksi kuljettajiksi
antamalla heille perusvalmiudet kuljettaa ajoneuvoa liikenteessä turvallisesti. Tarkoituksena
on, että he tuntevat vastuunsa kuljettajina myös muiden tienkäyttäjien turvallisuudesta ja
ympäristövaatimusten huomioon ottamisesta ja sovittavat ajotapansa sen mukaan.
Kuljettajaopetus koostuu teoria- ja ajo-opetuksesta. Opetuksessa on noudatettava Trafin
vahvistamaa opetussuunnitelmaa.

Kuljettajaopetuksen antaminen on luvanvaraista ja Trafi vastaa lupien myöntämisestä ja
lupien valvonnasta sekä osaltaan lupiin liittyvistä määräyksistä. Lupaprosessit noudattelevat
normaalia menettelyä: Luvan hakija toimittaa hakemuksen tarvittavine liitteineen. Trafi
käsittelee ja kirjaa lupahakemuksen, tarkastaa hakijan määräystenmukaisuuden ja tarvittaessa
lähettää hakijalle lisäselvitys- tai täydennyspyynnöt. Trafi pyytää mahdollista lausuntoa
tutkinnon vastaanottajalta lupaehtojen mukaisesta koulutuksen antamisesta aikaisemman
luvan voimassaoloaikana (luvan uusijat). Trafi tekee lupapäätöksen hakemuksen, liitteiden,
sekä mahdollisten lisäselvitysten ja lausuntojen perusteella, kirjaa sen ja ilmoittaa päätöksestä
hakijalle.

Autokoulujen lupien ja tarkastuksen periaatteet
Trafi vastaa autokoulujen ja opetuslupaopetuksen valvonnasta. Trafin lisäksi valvojina
toimivat myös kuljettajantutkinnon vastaanottajat, joiden on välittömästi ilmoitettava
valvonnan yhteydessä havaituista puutteista ja laiminlyönneistä Liikenteen
turvallisuusvirastolle. (FINLEX 386/2011 Ajokorttilaki)



45

Tyypillinen esimerkki kuljettajaopetukseen liittyvistä luvista on autokoululupa.
Autokoululuvan siis myöntää tai uusii Trafi. Se myönnetään olemaan voimassa toistaiseksi ja
se oikeuttaa autokoulun pitämiseen koko maassa. Myöntämiseen ei sovelleta tarveharkintaa
vaan lupa myönnetään jokaiselle luvan edellytykset täyttävälle hakijalle. Autokoululuvan
hakemisessa ei ole yleisiä hakuaikoja, vaan lupahakemus voidaan toimittaa mihin aikaan
vuodesta tahansa. Autokoululupa myönnetään hakijalle jolla 1) on riittävät taloudelliset ja
muut edellytykset toiminnan harjoittamiseen; 2) joka ei ole konkurssissa ja, jos hakija on
luonnollinen henkilö, joka on täysi-ikäinen ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja 3)
jolla on säädetyt vaatimukset täyttävä opetustoiminnasta vastaava johtaja ja opetushenkilöstö
sekä käytettävissään tarvittavat opetustilat, -materiaali ja -välineet. (Trafi 2014)
Autokoulun perustiedot kerätään uuden autokoulun ja opetustilan hyväksymistarkastuksen
yhteydessä, sekä autokoulua koskevien tietojen muuttuessa näistä muutoksista Trafille
tiedottamiseen. Autokoulun määräaikaistarkastus tulee tehdä vähintään kerran lupakauden
aikana. Erityistarkastus suoritetaan aina tarpeen vaatiessa. Erityistarkastus voidaan suorittaa
esimerkiksi silloin, kun autokoulun toiminnassa on havaittu puutteita, sen toiminnasta on
valitettu tai Trafi sitä erikseen pyytää.

Ajoharjoitteluratojen lupien ja tarkastuksen periaatteet
Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy kuljettajaopetuksessa käytettävät ajoharjoitteluradat
ja valvoo yhdessä tutkinnon vastaanottajien kanssa niiden toimintaa. Ajoharjoitteluradan on
rakenteeltaan, mitoitukseltaan, varusteiltaan ja kunnoltaan sovelluttava liukkaalla ajamisen
ympärivuotiseen harjoitteluun. Radalla on oltava harjoittelun ja turvallisuuden edellyttämät
varusteet, liikenteen ohjauslaitteet ja yhteydenpitovälineet opettajan ja oppilaan välille sekä
tarvittavat opetus- ja huoltotilat. Hakemukseen ajoharjoitteluradan hyväksymiseksi on
liitettävä tiedot radasta, sen laitteista ja varusteista sekä radan järjestyssäännöt.
Ajoharjoitteluradan hyväksyminen on voimassa toistaiseksi. Hyväksyminen voidaan
peruuttaa, jos rata ei enää täytä hyväksymisen edellytyksiä ja puutteet ja laiminlyönnit ovat
vakavia tai olennaisia ja radanpitäjälle annetut huomautukset tai varoitukset eivät ole
johtaneet puutteiden korjaamiseen. (FINLEX 386/2011 Ajokorttilaki) Ympärivuotiseen
käyttöön tarkoitettu ajoharjoittelurata tulee tarkastaa kahdesti vuodessa, kerran kesä- ja
talviolosuhteissa. Talvikäyttöinen ajoharjoittelurata tarkastetaan kerran talvikaudessa.

Päätösmatriisi:
Kuljettajaopetukseen liittyvät luvat ja päätökset nousivat tutkimuksen
päätösanalyysivaiheessa tarkemmin tutkittavien palveluiden joukkoon. Päätösmatriisin
aineistosta käy ilmi että tiedonantajien arvion mukaan kuljettajaopetusluvat ja –päätökset ovat
erityisen tärkeitä liikenneturvallisuuden kannalta. Liikenneturvallisuusvaikutusten
alakategoriassa ”Kuljettaja / liikkuja / henkilöstö” palvelu sai korkeimmat mahdolliset pisteet
kaikkien kolmen kategoriassa olevan kriteerin eli osatekijän suhteen (koulutus, kunto,
kasvatus/valistus). Lisäksi palvelu sai korkeita pisteitä ympäristöystävällisyyden osatekijän
”liikkumisen tavat” osalta sekä kriteereiden ”Liikennejärjestelmän toimintavarmuus
normaalioloissa” ja ”liikennemarkkinoiden valvonta” osalta.

Palvelun tuottamiseen käytetyt resurssit:
Tieliikenteen kuljettajaopetukseen liittyvät luvat ja päätökset työllistävät Trafin henkilöstöä
2,8 HTV/a. Palvelun tuottamisen kokonaiskustannukset ovat 278432 €/a. Asiakasmaksuina
kerätään 57790 €/a. Näin ollen palvelun kustannusvastaavuus on 21 % ja julkista rahoitusta
palvelun tuottamiseen käytetään 220642 €/a.
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B. Aineisto ja analyysi
Palvelun vaikuttavuutta tutkittiin kirjallisuusselvityksellä. Taulukossa 7 on esitetty
merkittävimmät löydökset.
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Taulukko 7. Kuljettajaopetusluvat ja –päätökset, kirjallisuusselvitys
Tutkimuslähde Missä,

milloin
Tekijä(t) Aineisto* /

menetelmä
**

Tärkeimmät johtopäätökset Huom.

Car driver training
and licensing
systems in Europe.

UK, EU,
(UK, FR ja
DE
yksityisko
htaisesti),
1995

TRL, FERSI,
EU DGVIII,
Lynam, D,
Twisk, D

k, t / K Ei todisteita siitä, että kansallisten
ajokortti- ja ajo-opetusjärjestelmien
välisillä eroilla olisi vaikutusta
liikennekuolemien määriin.

The effectiveness
of driver training as
a road safety
measure.

Australia,
RACV
Public
Policy
Group,
2001

Christie, R.,
RCSC Services
Pty Ltd

k, t / K Kuljettajien koulutuksen lisääminen
ei ole tehokas tapa
liikenneonnettomuuksien
vähentämiseen. (Liikennevalvonnan
tehostamisella on suurempi ja
kestävämpi positiivinen vaikutus.)

KV
kirjallisuusse
lvitys.
Tutkittiin
tulevia,
tuoreita ja
kokeneita
kuljettajia

Young novice
drivers, driver
education and
training.

Ruotsi,
2003

I  Engström,  N P
Gregersen, K
Hernetkoski, E
Keskinen, A
Nyberg. VTI

k, t /K Kuljettajaopetuksen laatutason
säilyttäminen tärkeää, mutta
karttuneella kokemuksella (nuoret
kuljettajat riskialttiimpia) ja
valvonnan määrällä (alkoholi,
turvavyöt, nopeus) on merkittävämpi
vaikutus liikenneturvallisuuteen.

The safety value of
driver education
and training

Kanada
2002

D R Mayhew, H
M Simpson.
Traffic Injury
Research
Foundation
(TIRF)

e, k / K Kirjallisuus ei tue väitettä, jonka
mukaan muodollinen kuljettajan
koulutus (sen lisäys) olisi tehokas
liikenneturvallisuustoimi. Kuljettajan
kokemattomuus lisää
onnettomuusalttiutta.

Empiirinen
aineisto &
kirjallisuus

Effects of high
school driver
education on motor
vehicle crashes,
violations, and
licensure.

USA 1999 Vernick et.al.,
Johns Hopkins
School of Public
Health

k,  t,  e  /  K,
T

Ei todisteita väitteelle, että kuljettajan
koulutuksen lisääminen/kehittäminen
vähentää merkittävästi nuoren
kuljettajan alttiutta
liikenneonnettomuusriskiä.

Systematic reviews
of injury-
prevention
strategies for
occupational
injuries: An
overview

USA 1999 Rivara, F.P.,
Thompson D.C.
Harborview Inj.
Prev. and Res.
Ctr., Seattle,
WA, United
States

k,  t,  e  /  K,
T

(Tässä artikkelissa selitetty
yksityiskohtaisesti edellisen lähteen
tutkimusmenetelmät ja -aineistot,
Vernick et al)

54078
viitettä
tutkittiin,
joista 1111
tarkemmin,
Relevant
controlled
trials (RCTs)

Two-phase driver
education models
applied in Finland
and in Austria – Do
we have evidence
to  support  the  two
phase models?

Suomi,
Itävalta
2009

S Mynttinen,  M
Gatscha, M
Koivukoski,  K
Hakuli, E
Keskinen AKE
& TTI

q / Q Suomalaiset kuljettajat kokivat
hyötyneensä taloudellisen ajon
opetuksesta, mutteivät turvallisuuteen
liittyvistä osioista. Itävaltalaiset
kuljettajat eivät kokeneet
hyötyneensä kummastakaan.

Tutkittiin
kaksivaiheis
en   ajo-
opetusmallin
vaikutuksia.

*Aineistotyypit: k=kirjallisuus, q=kyselyaineisto; t=tilastoaineisto;
a=asiantuntijahaastattelut; e= muu empiirinen aineistio. **Tutkimusmenetelmät:
K=kirjallisuusselvitys, Q=kyselytutkimuksen analyysi; T=tilastoanalyysi;
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Yllä olevassa taulukossa käsiteltyjen tutkimusten ja niiden johtopäätösten nojalla voi havaita
seuraavaa: Tehtyjen tutkimusten valossa ei löydy tukea oletukselle, että formaalinen
kuljettajakoulutus tai sen kehittäminen olisi oleellisesti liikenneturvallisuutta parantava
toimenpide.  Myöskään eri maiden väliset erot tieliikenneturvallisuudessa eivät näytä
merkittävästi selittyvän maiden välisillä eroilla kuljettajakoulutuksessa tai
ajokorttijärjestelmissä. Näin ollen kuljettajakoulutukseen liittyvillä Trafin palveluilla saattaa
hyvinkin olla merkittävä vaikutus koulutuksen laatuun ja määrään, mutta näillä puolestaan voi
olla vain marginaalinen suora liikenneturvallisuusvaikutus.
Kirjallisuudesta ei löytynyt vertailuja, joissa aineistoina olisi ollut samanaikaisesti sekä a)
maa tai maita, joissa kuljettajakoulutus ja ajolupajärjestelmät ovat verrattain korkealla tasolla,
että b) maa tai maita, jossa ne olisivat verrattain alkeellisella tasolla. Tämä taas johtuu
suurella todennäköisyydellä siitä, että tällaisten järjestelmien suhteen selkeästi alkeellisella
tasolla olevilla mailla jo liikenneturvallisuuden tilastointi ontuu monin tavoin, eikä luotettavaa
vertailua ole tehtävissä. Tämä löydös on toisaalta johdonmukainen, sillä pakollisella
kuljettajakoulutuksella ja ajokorttivaatimuksella on historiallisesti yli satavuotiaat perinteet4.

Vaikuttavuusanalyysin kannalta tämä tarkoittaa sitä, että ”nollatason” benchmark-tilannetta ei
ole mahdollista soveltaa (eli mitä liikenneturvallisuus olisi, ellei kuljettajakoulutusta olisi
lainkaan).  Mikäli olisi voitu soveltaa, kysymys olisi kuulunut: ”Mitä jos ajokortti ja siihen
liittyvä kuljettajan käytännön ja teorian taitojen koulutus ei olisi pakollista?” Tämä kysymys
jää kuitenkin hypoteettiseksi, koska näiden järjestelmien olemassaolo on kaikkialla
maailmassa oletusarvo. Tutkimusryhmä katsoo, että palvelun korkeat päätösmatriisin
pistemäärät liikenneturvallisuusvaikutusten aikaansaamisessa viittaavat nimenomaan
kuljettajan tietojen ja taitojen hyvän peruslähtötason saavuttamisen tärkeyteen,
nykyisenkaltaisella järjestelmällä.
Muutoinkin eri liikenneturvallisuustekijöiden sisäiset korrelaatiot häiritsevät analyysia.
Esimerkiksi pohjoismaissa, joissa liikenneturvallisuus on korkealla tasolla, on samalla hyvin
toimeentuleva, korkeasti koulutettu väestö, hyvä liikenneinfrastruktuuri, hyvin toimivat
instituutiot (ml. liikenneturvallisuus) ja verrattain korkealaatuinen ajoneuvokanta. Kaikki
nämä tekijät muodostavat niin suuren ”valkoisen kohinan”, ettei kuljettajakoulutuksen
vaikuttavuuden eristäminen siitä ole onnistut aiemmassa tutkimuksessa, huolimatta lukuisista
yrityksistä. Tutkimusta leimaa yleisestikin ristiviittaaminen, joka aiheuttaa
kehäpäätelmätuloksia ja kunnon empiirisen otteen puute.
Useat kirjallisuusviitteet tuovat esiin kuljettajien kokemuksen suuren merkityksen. Nuoret
ja/tai aloittelevat kuljettajat ovat alttiimpia onnettomuuksille kuin kokeneemmat.
Huomionarvoista on lisäksi se, että (mm. eräässä osittain suomalaisessa tutkimusviitteessä)
kuljettajat kokivat hyötyneensä taloudellisen ajon opetuksesta. Tämä puolestaan viittaa siihen,
että kuljettajakoulutuksella on (liikenneturvallisuuden lisäksi, tai sijasta) potentiaalisia
vaikutuksia liikenteen ympäristöystävällisyyteen. Tiedonantajat olivat arvelleet myös näin,
kuten päätösmatriisista käy ilmi.

Näin ollen järjestelmän jatkokehittäminen esimerkiksi taloudellisen ajamisen koulutuksen
osalta saattaa tuoda hyötyjä liikenteen ympäristöystävällisyyden kautta. Kuljettajakoulutuksen

4 Modernin auto keksijä Karl Benz joutui anomaan kirjallista lupaa suurherttuaviranomaisilta 1888 käyttääkseen
Motorwagen:iaan paikallisten asukkaiden valitettua melusta ja hajusta. 1900 –luvun alkuun asti Eurooppalaiset
viranomaiset myönsivät ajolupia samaan tapaan ad hoc tapauskohtaisesti - jos ollenkaan. Ensimmäinen
pakollinen ajokokeellinen ajolupa otettiin käyttöön Englannissa 1903 (Motor Car Act 1903).  Viimeisenä
Euroopan maana ajokokeen sisältävä ajokortti otettiin käyttöön Belgiassa 1977 – tähän asti ajokortin oli
Belgiassa voinut ostaa ilman ajoharjoittelua ja ajo- tai teoriakoetta.  http://en.wikipedia.org/wiki/Driver's_license
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sisältöön voidaan sisällyttää (ja ollaan sisällytetty) myös muitakin kuin liikenneturvallisuuteen
vaikuttavia elementtejä, kuten ympäristöystävällinen ja säästeliäs ajotapakoulutus.

Vaikutusmekanismin kuvaus

Kuva 10: Kuljettajaopetukseen liittyvät päätökset ja luvat – vaikutusmekanismit

C. Johtopäätökset
Liikenneturvallisuusvaikutukset
Perustason saavuttaminen ja säilyttäminen kuljettajien käytännön taitojen (ajoneuvon hallinta,
liikenteen havainnointi, jne.) ja teoriatietojen (liikennesäännöt, taloudellinen ajaminen jne.)
suhteen on oletusarvoinen ehdoton perusedellytys tieliikenneturvallisuuden korkealle tasolle.
Tämä perustaso saavutetaan riittävässä määrin nykyisen kaltaisella järjestelmällä. Trafi on
kansallisessa päävastuussa, eli toisin sanoen erittäin keskeisessä roolissa järjestelmän
säilyttämisessä korkeatasoisena. Trafi toiminnallaan varmistaa, että ajokoulut ja
ajoharjoitteluradat sekä niiden kautta tuotettava kuljettajakoulutus säilyttävät vaatimusten
määräämän nykyisen korkean laatutason.

Tutkimusten valossa järjestelmän jatkokehittäminen tulee tehdä taiten ja tiettyä varovaisuutta
noudattaen. Lisäpanostukset kuljettajakoulutukseen sinänsä, esimerkiksi lisäämällä
teoriaoppituntien määrää, eivät tuo merkittäviä liikenneturvallisuushyötyjä. Sen sijaan
käytännön ajotaitojen ja ennakoitavan liikennekäyttäytymisen harjoittelu voisi
tutkimustulosten mukaan olla palkitsevampaa – harjaantuneet kuljettajat ovat vähemmän
riskialttiita kuin harjaantumattomat. Tällöin esimerkiksi teoriakoulutuksen suorittaminen
nykyistä kustannustehokkaammin voisi olla hyvinkin harkinnanarvoista. Näillä painotuksilla
on luonnollisesti vaikutuksensa kuljettajakoulutukseen liittyvien lupien ja päätösten
antamiseen. Tietty perustaso tiedollisesti tarvitaan, mutta tietopainotteisen koulutuksen
korostaminen ei tuone liikenneturvallisuushyötyjä. Käytännön harjoittelun suhteen tilanne on
potentiaalisesti toinen, mutta joka tapauksessa itse ajokoulutuksen aikana voidaan
mahdollistaa vain rajallinen määrä käytännön harjoittelua. Merkittävin osa
onnettomuusriskialttiutta vähentävästä käytännön ajokokemuksesta karttuu pelkästään
ajamalla riittävän paljon, eli ajokortin suorittamisen jälkeisten vuosien ja vuosikymmenten
aikana.
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Ympäristövaikutukset
Hatakka et al. (2004) analysoivat silloisen Ajoneuvokeskuksen toimeksiannosta ekologisen ja
turvallisen ajamisen yhteensovittamista kuljettajakoulutuksessa. Nojautuen lähinnä kirjallisiin
lähteisiin (esim. Bongard,1995; Ecodrive Conference, 1999) tutkimuksessa pääteltiin, että
koulutuksella kyetään kuljettajien polttoaineenkulutusta pienentämään keskimäärin noin
10 %. Keskeiset komponentit, jotka tutkimuksessa listattiin vaikuttavan polttoaineen
kulutukseen, olivat nopeuden valinta, ajamisen pehmeys ja sujuvuus, reitin valinta,
ilmastointilaitteen käyttö sekä vakionopeuden säätimen käyttö (Haworth & Symmons, 2001).

10 % keskimääräinen polttoainesäästö johtaa luonnollisesti 10 % pienempään
ympäristökuormitukseen. Kansantalouden tasolla tämä on merkittävä ympäristökustannusten
säästö, jonka lisäksi tulevat mm. terveysvaikutukset. Gynther et al (2012) mukaan
tieliikenteen päästökustannukset olivat vuonna 2010 taulukon 8 mukaiset. 10 % säästö
tuloksekkaasta ekologisen ajamisen koulutuksesta toisi tällöin noin 70 milj. € vuotuiset
päästökustannussäästöt.

Taulukko 8. Tieliikenteen päästöjen kustannukset Suomessa (luvut pyöristetty
lähimpään miljoonaan euroon)

Vaikutuskohde Mekanismi, vaikutusten
sisältö

Kustannukset vuonna 2007
(vuotuiset, vuoden 2010

hintatasossa; M€)

Terveysvaikutukset
väestöön

Pienhiukkaset 166

Otsoni 1

Ilmastonmuutos Kasvihuonepäästöt 463

Maa- ja metsätalous
Satotappiot 8

Kasvutappiot 1

Logistiikkakustannukset Polttoaineen toimitus- ja
jakeluketjujen päästöt 44

YHTEENSÄ 683

Liikenneturvallisuushyödyt
Kun Trafin kustannuslaskennan mukaan kuljettajakoulutukseen liittyvien lupien ja päätösten
käsittely ja myöntäminen on nettokustannukseltaan noin 0,22 milj. € vuodessa, tarkoittaa tämä
onnettomuuskustannuksiin verrattuna karkeasti ottaen sitä, että nettoinvestointi on kannattava,
jos vuodessa nykyisellä kuljettajakoulutukseen liittyvien lupien ja päätösten
käsittelypalveluilla saavutetaan kahden tieliikenneonnettomuuden vähenemä verrattuna
tilanteeseen ilman kyseistä palvelua. Tieliikenneonnettomuuden keskimääräinen sosiaalinen
kustannus oli vuoden 2010 ohjeistuksella5 120000 €. Käytännössä palvelun
tuottamiskustannus on merkityksetön, ja saavutettavissa oleva mahdollinen hyöty – olkoonkin
hyvin epävarma – on huomattavasti nettokustannusta suurempi.

5 Juha Tervonen, Jukka Ristikartano: Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvot 2010. Liikenneviraston ohjeita
21/2010, Liikennevirasto, Helsinki 2010
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Jos kyseisellä palveluprosessilla saavutetaan yhdenkään ihmishengen tai vakavan
vammautumisen säästö, on nettohyöty noin kymmenkertainen – vieläpä vuotuisesti.

Ympäristöhyödyt
10 % säästö tuloksekkaasta ekologisen ajamisen koulutuksesta tuo aiempien tutkimusten
oletuksiin nojautuen noin 68 milj. € vuotuiset päästökustannussäästöt. Ajoneuvojen
käyttövoiman muutokset, polttoainetehokkuuden parantuminen, kulkumuotojakauman
muutokset ja mahdolliset ympäristökustannusten yksikköarvojen muutokset tulevaisuudessa
tuovat runsaasti epävarmuutta tulevaan säästöpotentiaaliin. Esimerkiksi liikenteen voimakas
sähköistyminen laskisi säästöpotentiaalia. Lähtökohtaisesti voidaan kuitenkin pitää
säästöpotentiaalia varsin merkittävänä ja taloudellisen ja ekologisen ajotavan kouluttamista
erittäin kannattavana investointina, vaikka vain osa säästöistä realisoituisi. Nykytasolla,
toimenpiteiden voimassaoloaika ja sitä kautta penetraatioaste huomioiden voidaan olettaa, että
hyödyistä on toteutunut noin kymmenesosa - ja loppuosa on tulevaisuuden potentiaalia. Näin
ollen palvelun hyötykustannussuhde on erittäin hyvä (=20).

3.2 Tiedon luovutus

A. Palvelukuvaus
Tieliikenteeseen ja ajoneuvoihin liittyvä tiedon luovutus muodostaa osan Trafin
ydinprosessista ”Tiedon luovutus”. Tiedon luovutus –palvelua tutkittaessa otetaan huomioon
kaksi erillistä toimintoa. Itse tiedon luovutus nojaa vahvasti Trafin ylläpitämiin
tietovarastoihin ja -järjestelmiin ja erityisesti ajoneuvoliikennerekisteriin. Itse asiassa
ajoneuvoliikennerekisteri sisältää kaiken tieliikenteeseen liittyvän tiedon mitä tiedon luovutus
–palvelun kautta luovutetaan Trafin ulkopuolelle. Näin ollen tässä tutkimuksessa tarkastellaan
tiedon sisältävää ajoneuvorekisteriä ja tiedon luovuttamista yhtenä kokonaisuutena.

Trafin ylläpitämä ajoneuvoliikennerekisteri on lähtökohtaisesti julkinen. Rekisteritietojen
julkisuutta säätelevät laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) sekä
henkilötietolaki (523/1999). Tietojen julkisuutta rajoittaa kuitenkin erityislakina laki
ajoneuvoliikennerekisteristä (541/2003). Ajoneuvoliikennerekisterin tietojen luovuttamisesta
päättää rekisterinpitäjä eli Trafi.
Tietoja ajoneuvoliikennerekisteristä voidaan luovuttaa yksityisten henkilöiden, viranomaisten
sekä yritysten tarpeisiin. Ajoneuvoliikennerekisteristä luovutetaan tietoja lisäksi
viranomaisille viranomaistehtävien suorittamista varten sekä yrityksille lakisääteisten
tehtävien hoitamiseen.
Kenellä tahansa on oikeus saada tietoja ajoneuvon rekisteritunnuksen tai valmistenumeron
perusteella ajoneuvosta ja sen verotuksesta, kiinnityksestä sekä ajoneuvon omistajan ja
haltijan ja liikennevakuutuksen ottajan nimestä sekä osoite- ja yhteystiedoista. Samoin
jokaisella on oikeus henkilötunnuksen perusteella saada tietoja ajo-oikeuden laajuudesta,
voimassaolosta ja alkamisesta eri luokissa, kuljettajan ammattipätevyyden voimassaolosta ja
laajuudesta, vaarallisten aineiden kuljetukseen oikeuttavasta ADR-ajoluvasta,
taksinkuljettajan ajoluvasta ja niiden saamisen ajankohdasta.

Yksittäin luovutettavia tietoja luovutetaan Trafin sähköisen asioinnin kautta, joka ei edellytä
tunnistautumista. Yksittäin luovutettavien tietojen luovuttamisesta peritään hinnaston
mukainen maksu. Yksittäin luovutettavia tietoja luovutetaan myös maksullisena palveluna
yhteistyössä useiden eri kumppanien kanssa puhelimitse, internetin välityksellä ja
tekstiviestipalveluna.
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Ajoneuvoliikennerekisteristä voidaan luovuttaa yrityksille ja muille yhteisöille osoite- ja
muita yhteystietoja mielipide- ja markkinatutkimukseen, suoramarkkinointiin sekä muuhun
osoite- ja tietopalveluun. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa asiakasrekisterin yhteystietojen ja
ajoneuvon tietojen päivittämiseen sekä muuhun rekisterinpitäjän hyväksymään
käyttötarkoitukseen. Yrityksen ja muun yhteisön toiminnan, johon tietoja luovutetaan, tulee
liittyä liikenneturvallisuuteen, ajoneuvoihin, ajoneuvoliikenteeseen tai sen aiheuttamiin
ympäristöhaittoihin taikka ajoneuvon kuljettamiseen.

Muiden kuin yksittäin luovutettavien tietojen luovuttaminen edellyttää Trafin myöntämää
tietojen luovutuslupaa.

Luonnollinen henkilö voi halutessaan rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen luovutusta.
Näitä rajoituksia kutsutaan niin sanotuiksi tietojenluovutuskielloiksi. Näitä ovat
osoitteenluovutuskielto, markkinointikielto sekä turvakielto. Yritykset ja yhteisöt eivät voi
rajoittaa tietojensa luovuttamista ajoneuvoliikennerekisteristä. Rekisteröidyllä itsellään on
henkilötietolain 26 §:n perusteella oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on talletettu
ajoneuvoliikennerekisteriin.

Tämän tutkimuksen kannalta tiedon luovutus –palvelun katsotaan sisältävän kaksi pääosiota:
ajoneuvoliikennerekisteriin liittyvät toiminnot sekä itse tiedon luovutus. Palvelun rakennetta
on havainnollistettu kuvissa 11 ja 12 alla.
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Kuva 11: Tiedon kerääminen ja ylläpitäminen, ajoneuvoliikennerekisteri
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Kuva 12: Tiedon luovutus toimijoille

Päätösmatriisi:
Tiedon luovutus -palvelu ja sen mahdollista ajoneuvojen rekisteröinti nousi tutkimuksen
päätösanalyysivaiheessa tarkemmin tutkittavien palveluiden joukkoon. Päätösmatriisin
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aineistosta käy ilmi että tiedonantajien arvion mukaan tiedon luovutus -palvelu on erityisen
tärkeitä liikennejärjestelmän toimintavarmuuden kannalta (normaali- ja poikkeusoloissa) sekä
liikennemarkkinoiden valvonnan kannalta. Palvelu sai näiden kriteereiden suhteen
korkeimmat mahdolliset pisteet. Lisäksi palvelu sai korkeat pisteet liikenneturvallisuuden
osatekijän ”kaluston kunto” osalta.

Palvelun tuottamiseen käytetyt resurssit:
Ajoneuvojen rekisteröinti työllistää Trafin henkilöstöä 67,2 HTV/a. Palvelun tuottamisen
kokonaiskustannukset ovat 32343519 €/a. Asiakasmaksuina kerätään 36790794 €/a. Näin
ollen palvelun kustannusvastaavuus on 114 % ja julkista rahoitusta kyseisen palvelun
tuottamiseen ei siten käytetä ollenkaan vaan sen sijaan se tuottaa nettohyötyjä 4447275 €/a.

Tiedon luovutus työllistää Trafin henkilöstöä 43,1 HTV/a. Palvelun tuottamisen
kokonaiskustannukset ovat 8401607 €/a. Asiakasmaksuina kerätään 9327076 €/a. Näin ollen
palvelun kustannusvastaavuus on 111 % ja julkista rahoitusta palvelun tuottamiseen ei siten
käytetä ollenkaan vaan sen sijaan se tuottaa 925469 €/a.

Yhteensä näiden kahden kokonaisuuden työllistävyys on 110,3 HTV/a, kustannukset
40745126 €/a, asiakasmaksut 46117870 €/a, kustannusvastaavuus 113 % ja tuotot 5372744
€/a.
Näistä palveluista merkittävä osa (yhteensä noin 50 %) tuotetaan Trafin ulkopuolisina
ostopalveluina. Näin ollen Trafin osalta työllistävyys on 55 HTV/a. Tätä käytetään
myöhemmin vertailulukuna yhteenveto-osiossa.

B. Aineisto ja analyysi
Palvelun vaikuttavuutta tutkittiin kirjallisuusselvityksellä. Taulukossa 9 on esitetty
merkittävimmät löydökset.
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Taulukko 9. Ajoneuvojen rekisteröinti ja tiedon luovutus, kirjallisuusselvitys
Tutkimuslähde Missä,

milloin
Tekijä(t) Aineisto* /

menetelmä**
Tärkeimmät

johtopäätökset
Huom.

Benefits and
value of
meteorological
information
services – the case
of the Finnish
Meteorological
Institute

Suomi
2009

Leviäkang
as, Hautala

Lukuisia
menetelmiä ja
aineistoja

Säätietojen
yhteiskuntataloud
elliset hyödyt
ylittävät
tuottamisen
kustannukset
monikertaisesti
(>1/5)

Analyysi sisälsi neljä
sektoria: liikenne,
rakentaminen ja
kiinteistönhuolto,
energian tuotanto ja
jakelu sekä maatalous

Valuing
meteorological
information

Suomi
2009

Leviäkang
as

Teoreettinen
artikkeli
arvottamisen
menetelmistä ja
tekniikoista

Menetelmät
valikoituvat
aineistojen ja
tutkimuksen
tavoitteiden
mukaan

Ilmatieteen
laitoksen
palveluiden
vaikuttavuus
Hyötyjen arviointi
ja arvottaminen
eri
hyödyntäjätoimial
oilla

Suomi
2007

Hautala,
Leviäkang
as

Lukuisia
menetelmiä ja
aineistoja

Säätietojen
yhteiskuntataloud
elliset hyödyt
ylittävät
tuottamisen
kustannukset
monikertaisesti
(>1/5)

Julkaisun Leviäkangas &
Hautala (2009)
suomenkielinen ja
alkuperäinen versio

Quantis D6:
Evaluation report
for optimal data
quality in selected
European service
cases

Euroopp
a, Suomi
2010

Öörni et al Ei täysin relevantti koska
caset keskittyivät
RTTI.hin

Building Value in
ITS  Services  by
Analysing
Information
Service Supply
Chains and Value
Attributes

Leviäkang
as

Teoreettinen
artikkeli tiedon
arvottamisen
menetelmistä ja
tuottamisen ja
hyödyntämisen
arvoketjun eri
osien eroista

Tiedon arvon
osatekijät
(attribuutit)
vaihtelevat
arvoketjun
toimijan
näkökulman ja
tarpeen mukaan

Determining the
value of
information for
different partners
in the supply
chain

Ruotsi
2008

Lumsden,
K.,
Mirzabeiki
, V.
Chalmers

*Aineistotyypit: k=kirjallisuus, q=kyselyaineisto; t=tilastoaineisto;
a=asiantuntijahaastattelut; e= muu empiirinen aineistio. **Tutkimusmenetelmät:
K=kirjallisuusselvitys, Q=kyselytutkimuksen analyysi; T=tilastoanalyysi;

Trafin tietojen luovuttamiseen liittyvä hyöty on toisaalta varsin pitkälle markkina-arvoista,
koska suurelta osin tiedon käyttäjät maksavat siitä, mutta toisaalta myös historiallisiin
kustannuksiin perustuvaa. Osa luovutetusta tiedosta voi olla sellaista, josta ollaan valmiita
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maksamaan huomattavastikin kustannusperusteista hintaa korkeampi (esimerkiksi
suoramarkkinointiin käytetty tieto), mutta osa sellaista, joka jäisi käyttämättä kokonaan, ellei
se palvelisi yleistä etua (esimerkiksi poliisin käyttämät tiedot).

Pääsääntöisesti Trafi perustelee tiedon hinnan kustannusvastaavuudella, joten silloin hinta
perustuu historiallisiin kustannuksiin. Yksityisen sektorin (vakuutusyhtiöt,
markkinointiyritykset, muut yritykset ja yksityishenkilöt) käyttämät tiedot saattavat sen sijaan
olla käyttäjilleen jopa arvokkaampia kuin kustannusperusteisesti laskettu hinta. Joka
tapauksessa tiedon arvo tässä tapauksessa on varmuudella ainakin yhtä suuri kuin Trafin
perimä hinta, mutta todennäköisesti jopa arvokkaampi. Esimerkiksi maahantuojien
takaisinkutsut ovat vahinkojen estämisen kannalta tärkeitä maahantuojille, koska odotettavissa
olevat vahingot tai korvausvaateet saattavat olla hyvinkin kalliita. Toiminto on myös
liikenneturvallisuuden kannalta tärkeä. Tällöin markkina-arvo, vahinkokustannus ja varjohinta
ovat kaikki sovellettavissa, riippuen siitä, kuka arvottamista omista lähtökohdistaan tekee.
Esimerkiksi kun yksityishenkilö hankkii käyttöönsä Trafin ajoneuvoliikennerekisteristä
peräisin olevaa kaupallisen palvelun kautta jaeltua maksullista tietoa, on hän
hankintapäätöksen tehtyään kiistatta osoittanut, että hänellä on halu maksaa tiedosta (WTP).
Täysin riippumatta siitä mihin tarkoitukseen yksityishenkilö on tiedon hankkinut, hän on
tällöin lähtökohtaisesti arvottanut tiedon omasta näkökulmastaan ja todennut hänelle koituvan
hyödyn olevan tiedon hankintahintaa suurempi - tai vähintäänkin yhtä suuri. Jokainen näistä
arvottamistekniikoista antaa oman vastauksensa rahamääräisinä lukuina, mutta ne ovat kaikki
erisuuria.

Muiden viranomaisten arvottamislogiikka perustuu oletettuun hyötyyn, joka paljolti nojautuu
varjohintoihin tai vahinkokustannukseen. Esimerkiksi etsintäkuulutetun auton tietojen
saaminen parantaa todennäköisyyttä estää uusia rikoksia, jotka aiheuttaisivat muulle
yhteiskunnalle vahinkoa. Palvelun vaikutusmekanismien logiikkaa on havainnollistettu
kuvassa 13.

Kuva 13: Tiedon luovutus – vaikutusmekanismit
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C. Johtopäätökset
Jo lähtökohtaisesti tiedon luovutus on hyödyltään suurempi toimintokokonaisuus kuin siihen
panostetut kustannukset. Markkinatoimijoiden halukkuus maksaa tiedosta
tuotantokustannuksia enemmän kertoo lahjomattomasti tiedon arvosta ja hyödyistä.
Markkinoinnin, vakuutustoiminnan ja muiden yritysten sekä yksityishenkilöiden tiedon
hyödyntäminen tuottaa asiakasmaksuina enemmän kuin palvelun tuottaminen maksaa. Oma
tulkintamme on, että maksuhalukkuus saattaa olla suurempi kuin nyt kerätyt maksut.
Korkeampien maksujen kerääminen markkinaperusteisina suoritteina ei sinänsä sodi
maksuperustelakia vastaan vaikka voittoa ei saakaan kirjanpitoyksikössä tuottaa. Jos
korkeampi hinta on markkinaperusteinen, toisin sanoen sille löytyy riittävä kysyntä
korkeammasta hinnasta huolimatta, eikä tietoa käytetä edelleen julkisoikeudelliseen vaan
nimenomaan markkinaehtoiseen kaupalliseen toimintaan, on korkeammalle hinnalle täysin
pätevät taloustieteelliset perusteet. Voidaan jopa sanoa, että liian alhaisten maksujen
periminen tiedoista, joita käytetään edelleen kaupalliseen toimintaan voiton tavoittelemiseksi,
on piilotettua subventiota. Tällöin tapahtuu tietyssä mielessä tulonsiirto veronmaksajilta
kaupallisille toimijoille. Toisaalta lisääntynyt kaupallinen toiminta tuo lisää verotuloja, luo
työpaikkoja ja arvonlisäystä, ja on siten lähtökohtaisesti hyvä asia.

Joka tapauksessa valtion maksuperustelakiin perustuvat suoritteet – markkinasuoritteet,
julkisoikeudelliset ja erityislakeihin perustuvat – ylittivät kustannusvastaavuuden vuonna
2013 (Valtiokonttori 2014). Kirjanpitoyksikkö- ja maksuperustekohtaiset erot olivat toki
huomattavat. Kuitenkin muiden muassa VTT, GTK, ja Elintarvikevirasto olivat maksullisen
toiminnan kustannusvastaavuudessa yli 100 %. Koko Liikenne- ja viestintäministeriön
hallinnonalan maksullista markkinasuoritepalvelua harjoittavat yksiköt olivat varsin
voimakkaasti katteellisia: Ilmatieteen laitos 120 %, Liikenteen turvallisuusvirasto 111 % ja
Liikennevirasto 153 %.

Kun tähän yhtälöön lisätään se tosiasia, että Trafin julkisoikeudellisten suoritteiden
kustannusvastaavuus oli 101 % eli käytännössä juuri kustannukset kattavaa sekä se, että
lukuisat viranomaiset hyödyntävät Trafin tietopalveluja ja rekistereitä päivittäisessä
toiminnassaan, on tiedon luovuttaminen selkeästi yhteiskuntataloudellisesti kannattavaa.
Hyötykustannussuhde on siis merkittävästi suurempi kuin yksi. On kuitenkin syytä kiinnittää
huomiota erityisesti siihen, ettei positiivinen nettotulovirta aiheuta hallinnollisen (ja
lisäarvottoman) toiminnan paisumista vaan markkinasuoritteiden nettoylijäämä käytetään
viisaasti – esimerkiksi investoimalla uusiin laadukkaisiin tietopalveluihin, joilla nähdään
olevan laajempia hyötyvaikutuksia kansalaisille, elinkeinoelämälle ja muulle hallinnolle.

3.3 Ajoneuvotekniset lausunnot ja luvat

A. Palvelukuvaus
Trafi on vastuullinen viranomainen Suomessa tieliikenteen ajoneuvoille haettaville
lausunnoille ja luville. Palvelun tavoitteena on varmistamaa, että Suomessa rekisterissä ja
liikenteessä olevat ajoneuvot ovat määräystenmukaisia. Palvelutuotteita ovat mm. seuraavat:

Ajoneuvon rakennetta ja varusteita tai ajoneuvon käyttöä koskeva poikkeuslupa
Trafi voi myöntää poikkeusluvan ajoneuvon rakennetta ja varusteita koskevista vaatimuksista
ja tietyissä tapauksissa ajoneuvon käyttöä liikenteessä koskevista vaatimuksista.
Poikkeuslupaa ei ole tarkoitettu vaihtoehtoiseksi menettelyksi vaatimukset täyttämättömien
ajoneuvojen hyväksymiseen. Ajoneuvojen tulee ensisijaisesti olla niistä annettujen määräysten
mukaisia.
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Ajoneuvon käyttöä koskeva poikkeuslupa

Ajoneuvon käyttöä koskeva poikkeuslupa voidaan myöntää esimerkiksi
erikoiskuljetusajoneuvon, moottorityökoneen tai ajoneuvojenkuljetusajoneuvon massa- ja
mittavaatimuksista. Ylimassaisen ja joissakin tapauksissa ylimittaisen ajoneuvon käyttäminen
tiellä vaatii lisäksi Pirkanmaan ELY-keskuksen luvan. Ajoneuvolle voidaan hyväksyä
enintään valmistajan sallimat akseli- ja kokonaismassat, joista on toimitettava selvitys
hakemuksen mukana. Poikkeuslupa voidaan myöntää pääsääntöisesti sillä perusteella, että
ajoneuvo ei erityisen käyttötehtävänsä vuoksi voi täyttää sille lainsäädännössä asetettuja
vaatimuksia.

Ajoneuvon rakennetta tai varusteita koskeva poikkeuslupa
Ajoneuvotekninen poikkeuslupa voidaan myöntää vain erityisestä syystä eli lupaa
myönnettäessä käytetään tapauskohtaista harkintaa. Poikkeuslupahakemuksia käsiteltäessä
otetaan erityisesti huomioon liikenneturvallisuuteen ja ympäristöhaittoihin sekä kilpailun
vääristymiseen liittyvät näkökulmat. Suomen ajoneuvolainsäädännössä ajoneuvoille asetetaan
kahdentasoisia vaatimuksia: tyyppihyväksyntävaatimuksia ja vastaavuusvaatimuksia.
Ajoneuvoon tehtävät rakennemuutokset on pyrittävä tekemään siten, että muutokset saadaan
hyväksyä muutoskatsastuksessa. Mikäli ajoneuvon käyttötarkoitus tai muu erityinen syy
välttämättä edellyttää tätä mittavampaa muutosta, Trafi voi toimivaltansa rajoissa harkita
poikkeusluvan myöntämistä.

Tyyppihyväksyntä
Tyyppihyväksynnällä tarkoitetaan kansainvälisesti tai kansallisesti tunnustettua menettelyä,
jossa hyväksyntäviranomainen varmentaa ajoneuvo- tai komponenttityypin täyttävän sitä
koskevat tekniset vaatimukset. Tyyppihyväksyntöihin liittyvät vaatimukset tulevat joko
kansainvälisistä tai kansallisista säädöksistä (lait, asetukset, direktiivit ja E-säännöt).
Suomessa tyyppihyväksyntäviranomaisena toimii Trafi. (Trafi 2015)

Päätösmatriisi:
Ajoneuvotekniset lausunnot ja luvat –palvelu nousi tutkimuksen päätösanalyysivaiheessa
tarkemmin tutkittavien palveluiden joukkoon. Päätösmatriisin aineistosta käy ilmi että
tiedonantajien arvion mukaan asematasotarkastukset ovat erityisen tärkeitä sekä
liikenneturvallisuuden, että liikenteen ympäristöystävällisyyden kannalta. Palvelu sai korkeita
pisteitä liikenneturvallisuusvaikutusten osatekijöiden ”kaluston kunto” ja ”toimijat” osalta,
sekä ympäristöystävällisyyden kalustoon liittyvien osatekijöiden osalta. Lisäksi palvelun
nähtiin oleva merkityksellinen markkinavalvonnan toteuttamisessa.

Palvelun tuottamiseen käytetyt resurssit:
Ajoneuvotekniset lausunnot ja luvat työllistävät Trafin henkilöstöä 5,3 HTV/a.  Palvelun
tuottamisen kokonaiskustannukset ovat 533434 €/a. Palvelusta kerätään asiakasmaksuja
371780 €/a. Näin ollen palvelun kustannusvastaavuus on 70 % ja julkista rahoitusta palvelun
tuottamiseen käytetään 161654 €/a.

B. Aineisto ja analyysi
Ajoneuvoteknisiä lausuntoja ja lupia käsiteltiin suorittamalla alustava kirjallisuusselvitys. Sen
perusteella kyseisen tyyppisten viranomaistoimintojen määrällisestä vaikuttavuudesta oli
löydettävissä aineistoa ja aikaisempaa tutkimusta verrattain huonosti. Palvelusta laadittiin
looginen vaikutusmekanismien kuvaus. (Kuva 14)
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Kuva 14: Ajoneuvotekniset lausunnot ja luvat – vaikutusmekanismit
Toiminnolla pyritään siis varmistamaan rekisterissä ja liikenteessä olevien ajoneuvojen
määräystenmukaisuus.

C. Johtopäätökset
Alustavan kirjallisuusselvityksen nojalla tämä palvelu päätettiin siirtää koriin 3. Ks. kappale
1.3.2 ja taulukko 2. Koska lisäksi ADR koulutuslupa sisällytettiin kappaleessa 3.1
opetuslupiin, ajoneuvotekniset lausunnot ja luvat jäivät käytännössä ainoaksi tieliikenteen
osalta koriin 3 siirretyksi palveluksi (tarkemmin tutkittavaksi palveluksi nousseiden joukosta).
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4 ILMAILU

4.1 Asematasotarkastukset

A. Palvelukuvaus
Asematasotarkastuksilla (joista käytetään myös nimitystä ”ramppitarkastus”) tarkoitetaan
liikenteessä oleviin ilma-aluksiin tehtäviä asematasolla tapahtuvia tarkastuksia. Tarkastuksen
kohteina ovat sekä kotimaiset että ulkomaiset ilma-alukset. Suurin osa ramppitarkastuksista
tehdään ulkomaisen yhtiön operoimaan matkustajakoneeseen Helsinki-Vantaan lentoasemalla.
Trafin velvollisuus tehdä ramppitarkastuksia johtuu Euroopan komission asetuksesta
965/2012 (Annex II Subpart RAMP).
Euroopan lentoturvallisuusviraston (EASA, European Aviation Safety Agency) tehtävänä on
poistaa lentoturvallisuusriskejä yleiseurooppalaisella tasolla. Virasto työskentelee yhdessä
esim. FAA:n, lentokonevalmistajien, Euroopan Komission ja lentoyhtiöiden kanssa
kehittääkseen ja ylläpitääkseen yhtenäistä sertifiointiprosessia. EASA:lla on toimivalta
suorittaa turvallisuustarkastuksia kaikille Eurooppaan ja Euroopasta liikennöiville ilma-
aluksille osana Safety Assessment of Foreign Aircraft SAFA ohjelmaa. (Butterworth-Hayes
2009) SAFA ohjelmassa on mukana 47 maata. (EASA 2014) Trafi on Suomessa SAFA
tarkastuksista eli asematasotarkastuksista vastaava viranomainen.
Tarkastukset suoritetaan noudattaen EASA:n julkaisemia ohjeita (Guidance Material, GM) ja
52 tarkastuskohtaa sisältävää tarkastuslistaa, josta myös jätetään tarkastettavan koneen
miehistölle kopio todisteeksi. Tarkastuskohteet jakautuvat neljään alueeseen:

A) ohjaamo, käsittäen mm. ohjaamomiehistön dokumentit, koneen asiakirjat, lennon
suunnittelun, ohjaamon laitteet yms.

B) matkustamo, sisältäen matkustamohenkilökunnan, turvavarusteet, matkustamon
kunnon yms.

C) ulkoinen kunto, silmin havaittavat viat/puutteet ja yleinen kunto
D) rahti, sen kuormaus ja rahtitilojen kunto

Kaikki Suomessa tehtävät asematasotarkastukset suorittaa Trafin henkilökunta. Trafissa on 6
SAFA –tarkastuksiin perehdytettyä ja sertifikaatilla valtuutettua henkilöä. Tarkastukseen
osallistuu 2-4 tarkastajaa, jotka jakavat tarkastuskohteet keskenään kunkin erityisen
osaamisen perusteella. Tavallisesti tarkastusryhmä on saapuvaa konetta vastassa, ja aloittaa
tarkastuksen heti matkustajien poistuttua. Tarkastukseen käytettävä aika on yleensä melko
lyhyt, n. 15–20 minuuttia, johtuen koneiden tiukoista aikatauluista. Tarkastusryhmä pyrkii
tekemään työnsä haittaamatta koneen miehistön toimintaa tai viivästyttämättä lentoa sikäli
kuin se on mahdollista.

Kutakin tarkastuskohdetta verrataan soveltuvaan normiin. EU:n ulkopuolisten toimijoiden
kohdalla tämä tarkoittaa lähinnä kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n
yleissopimuksen liitteissä sovittuja vaatimuksia. Kotimaisten ja muiden EU-jäsenvaltioiden
operaattoreita koskevat eurooppalaiset määräykset. Jos poikkeamia normeista havaitaan,
kirjataan tämä havainto (finding) tarkastuskaavakkeeseen. Yleisimmät havainnot on lueteltu
GM:n taulukossa.

Havainnot jaetaan vakavuutensa perusteella kolmeen kategoriaan. Havaintojen luokittelu ja
käsittely:

1: Lievä poikkeama, joka ei vaadi seurantaa.
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2: Poikkeama, jolla on kohtalainen vaikutus lentoturvallisuuteen. Poikkeama vaatii
selvityksen syystä ja esityksen korjaavaksi toimenpiteeksi. Poikkeama suljetaan
tietokannassa, kun operaattori on esittänyt edellä mainitut.

3: Poikkeama, jolla on vakavia vaikutuksia lentoturvallisuuteen. Vaatii seurantaa kuten
luokassa 2. Voi johtaa aiotun lennon estämiseen. 6

Varsinaisten poikkeamien lisäksi voidaan raporttiin kirjata G eli General Remark, joka ei
vaadi toimenpiteitä eikä seurantaa. Kyseessä on siis yleishavainto, jota ei luokitella
varsinaiseksi poikkeamaksi. Tarkastuksen vastuuhenkilö vastaa poikkeamien korjausten
seurannasta. Palvelun rakennetta on havainnollistettu kuvassa 15.

Kuva 15: Asematasotarkastus –palvelun rakenne
Asematasotarkastukset sisältyvät Trafin ydinprosessiin ”Auditointi”. (Ydinprosessit on
kuvattu liitteessä 1.)

Päätösmatriisi:
Asematasotarkastus nousi tutkimuksen päätösanalyysivaiheessa tarkemmin tutkittavien
palveluiden joukkoon. Päätösmatriisin aineistosta käy ilmi että tiedonantajien arvion mukaan
asematasotarkastukset ovat erityisen tärkeitä liikenneturvallisuuden kannalta. Palvelu sai
korkeimmat mahdolliset pisteet liikenneturvallisuusvaikutusten osatekijöiden ”kuljettajan
kunto”, ”kaluston kunto” ja ”toimijat” osalta.

Palvelun tuottamiseen käytetyt resurssit:
Asematasotarkastuksia suorittavat 3 täysipäiväistä työntekijää ja kaikkiaan 6-7
tarkastusoikeudellista (sisältäen täysipäiväiset) henkilökunnan jäsentä. Asematasotarkastukset
työllistävät Trafin henkilöstöä 3,7 HTV/a.  Palvelun tuottamisen kokonaiskustannukset ovat
374088 €/a. Palvelusta ei kerätä suoria erillisiä asiakasmaksuja. Näin ollen ensitarkastelun
nojalla palvelun kustannusvastaavuus näyttäisi olevan 0 % ja julkista rahoitusta palvelun
tuottamiseen siten käytettäisiin kokonaiskustannusten verran.  (Koskinen ja Kivi)
Tarkemmin katsottaessa tämä yllä mainittu arvio ei kuitenkaan pidä todellisuudessa
paikkaansa. Vaikka suoria asiakasmaksuja ei kerätäkään, kaikki lentoasemaan ja sen käyttäjiin
(lentoyhtiöt, asiakkaat, muut alueella toimivat yritykset, jne.) liittyvät viranomaistarkastukset
ja muut viranomaistoiminnot rahoitetaan todellisuudessa kustannusvastaavasti. Ensisijaisena
maksajana on asematasotarkastuksia tarkasteltaessa Finavia, mutta lentoaseman pitäjä on

6 Vakavuudeltaan lennon estämiseen johtavien poikkeamahavaintojen tekeminen on verrattain harvinaista.
Vuonna 2011 SAFA tarkastusten nojalla estettiin Euroopassa 8 lentoa, vastaavasti vuonna 2012 7 lentoa. (EASA
2013)
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luonnollisesti hinnoitellut nämä kustannukset eteenpäin, osaksi asemia käyttäviltä
lentoyhtiöiltä perittäviä lentoasemamaksuja. Lentoyhtiöt puolestaan sisällyttävät nämä
kustannukset osaksi omaa lippu- ja muuta hinnoitteluaan - ja siten loppukädessä näiden
kustannusten maksajina ovat käytännössä lentomatkustajat ja lentorahtipalveluiden ostajat.

B. Aineisto ja analyysi
Palvelun vaikuttavuutta tutkittiin kirjallisuusselvityksellä ja asiantuntijahaastattelulla.
Taulukossa 10 on esitetty merkittävimmät löydökset.

Taulukko 10. Asematasotarkastus, kirjallisuusselvitys
Tutkimuslähde Missä,

milloin
Tekijä(t) Aineisto* /

menetelmä
**

Tärkeimmät
johtopäätökset tai
täydentävä tieto

SAFA Ramp Inspections,
Guidance Material

EU 2012 EASA, Approvals
& Standardisation
Directorate, SAFA
Coordination
Section

e Palvelun
yksityiskohtainen
kuvaus

SAFA ramp inspections to
aircrafts in Finland..

2015 Koskinen J., Trafi,
2015.

e t Tietoa 2013
tarkastusten määristä ja
löydöksistä

Moving toward proactive
regulation.

2009 EU /
Aerospace
America

Butterworth-
Hayes, P. EASA:

e SAFA tarkastukset,
kuvaus &  potentiaali

European Aviation Safety
Agency, Annual General
Report.

2014 EU EASA 2014 t, e / T SAFA tilastoja y.m.

Underwhelming Oversight. 2011
Aviation
Week&
Space
Tech..

Wall, Robert
2011.

e Artikkeli SAFA:n
rajoitteista ja
potentiaalista

European Aviation Safety
Agency, The EU SAFA
programme. Aggregated
Information Report.

2013. EU /
EASA

EASA 2013
Approvals and
Standardisation
Directorate,
Operators
Department

t, e / T Tilastotietoa SAFA:n
Euroopanlaajusesta
toteuttamisesta

Predictive safety analytics:
inferring aviation accident
shaping factors and
causation, Journal of Risk
Research

(2014),
USA  /
NASA:

Ancel,. Shih,.
Jones, Reveley,
Luxhøj & Evans

k, t, e / K T Lentoturvallisuuden
analyysiä

Implications of evolving
civil aviation safety
regulations on the safety
outcomes of air transport
industry and airports,

(2014)
Aviation,
18:2, 94-
103,

Devinder K.
Yadav & Hamid
Nikraz

e K

*Aineistotyypit: k=kirjallisuus, q=kyselyaineisto; t=tilastoaineisto; a=asiantuntijahaastattelut; e= muu
empiirinen aineistio. **Tutkimusmenetelmät:  K=kirjallisuusselvitys, Q=kyselytutkimuksen analyysi;
T=tilastoanalyysi;

Lisäksi käytiin mm. läpi kaikki ”Journal of air transport management” lehden artikkelit 1999-
2015 sekä ”Aviation” lehden artikkelit 2004-2014.
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Vaikutusmekanismin kuvaus:

Kuva 16: Asematasotarkastus – vaikutusmekanismit
Asematasotarkastuksen vaikuttavuusmekanismeja on havainnollistettu kuvassa 16 yllä.
Palvelun vaikuttavuus syntyy tarkastuksessa esille nousseista poikkeamahavainnoista ja niistä
aiheutuvista korjaus- ja parantamistoimista. Liikenneturvallisuutta parantavat toimet voivat
kohdistua mihin tahansa tarkastettavaan lennon osa-alueeseen, eli matkustamon, ohjaamon,
kuormauksen tai ilma-aluksen ulkopuolella havaittuihin poikkeamiin. Vaikuttavuuspotentiaali
kohdentuu pääasiassa liikenneturvallisuuteen. Kuten kuvasta 16 näkyy, vaikuttavuutta on
arvioitu potentiaalisesti kohdistuvan myös aikakustannuksiin. Positiivinen vaikutus
aikakustannuksiin syntyy, mikäli tehdyillä korjauksilla vältetään i) myöhempi onnettomuus tai
ii) enemmän aikaa vievä korjaustoimenpide havaitun ongelman korjaamisen viivästyessä.
Negatiivinen vaikutus aikakustannuksiin syntyy, mikäli lento viivästyy tai estyy tarkastuksen
tai tarkastuksessa havaittujen poikkeamien vuoksi. Aikakustannukset kohdistuvat sekä
lentoyhtiöön, että lentomatkustajiin.
Seuraavassa on käsitelty SAFA tarkastuksia Euroopassa ja Suomessa. General remark:it eivät
sisälly seuraaviin lukuihin. (Taulukko 11, Koskinen 2015) Liitteessä 2 on tietoa vuoden 2014
osalta Trafin asematasotarkastuksissa tekemistä poikkeamahavainnoista.



65

Taulukko 11. Asematasotarkastusten ja poikkeamien määrät 2013 ja 2014
Kaikki maat Suomi

tarkastuksia 2013 11667 160
poikkeamia 2013 9031 20
tarkastuksia 2014 11779 149
poikkeamia 2014 (ei tiedossa vielä) 17

Vuonna 2014 Trafin SAFA tarkastuksissa havaitusta 17 poikkeamasta 8 (47 %) oli
vakavuudeltaan kategoriassa 1, 8 (47 %) kategoriassa 2 ja 1 (6 %) kategoriassa 3. Vakavin, eli
luokan 3 poikkeama liittyi toimimattomaan lentohenkilökunnan istuimen nostomekanismiin,
joka vaikeutti pääsyä hätäpoistumistielle. Luokan 2 havaintoja olivat muun muassa massa- ja
tasapainolaskelmien perustuminen virheelliseen matkustajamäärään, ensiapuvälineiden
puuttuva tai puutteellinen merkintä, palosammuttimien puuttuminen, lentokapteenin
varasilmälasien puuttuminen, ilma-aluksen ulkokuoren maalivauriot sekä lentäjien
näkökenttää rajoittavat esineet ohjaamossa. (Taulukko 12, Koskinen 2015) Yllä mainittujen
17 poikkeaman lisäksi tehtiin 26 General Remark –tason havaintoa ja  huomautusta.

Taulukko 12. Asematasotarkastusten poikkeamien luokat Suomessa 2014
Luokka SAFA 1 SAFA 2 SAFA 3 poikkeamia yhteensä

Lukumäärä 8 8 1 17

% 47 % 47 % 6 % 100 %

Mikäli EASA havaitsee tietyn operaattorin, tietyn konetyypin taikka  tietyssä maassa
toimivien operaattorien suhteen hälyttävästi lisääntyneitä poikkeamahavaintoja, voi se ryhtyä
toimenpiteisiin estääkseen riskilentojen operoimisen Euroopan alueella. Esimerkiksi Air
Madagascar -lentoyhtiön Boeing 767 kalustossa sekä kaluston operoinnissa oli Ranskassa
suoritetuissa SAFA asematasotarkastuksissa havaittu toistuvia ja jatkuvia kaluston käyttöön ja
huoltoon liittyviä laiminlyöntejä. EASA totesi, että SAFA -tarkastuksissa tehtyjen
turvallisuuspoikkeamahavaintojen laatu, määrä ja toistuvuus, sekä lisäksi niiden suhteen
heikkenevää laatua ilmaiseva trendi, olivat merkkinä vakavasta lentoturvallisuusriskistä. Air
Madagascarin lennot Eurooppaan kiellettiin 2011. Samana vuonna kiellettiin esimerkiksi
myös suora lentoliikenne Mosambikin ja Euroopan välillä, paikallisen ilmailuviranomaisen
toiminnassa ja kansallisen valvonnan resursoinneissa esiintyneiden vakavien puutteiden takia.
(Tämä sanktio ei tosin johtunut pelkästään SAFA ohjelmasta, vaan myös ICAO:n
seurantahavainnoista) (Wall 2011). Näin ollen eri valvontajärjestelmät näyttäisivät
täydentävän ja tukevan toisiaan sekä lisäksi vaikuttavan lentoturvallisuuteen suoraan.

NASA:n kattavan tutkimuksen mukaan 13,8 % lento-onnettomuuksista johtuu ilma-aluksen
hallinnan menetyksestä (Loss of Control, LOC7), mutta LOC–tyypin onnettomuudet
aiheuttavat 61,7 % lentoliikenteen henkilömenetyksistä. Ancel et al. (2015) luokittelevat LOC
lento-onnettomuuksien syyt kolmeen kategoriaan seuraavasti: inhimilliset tekijät (human, HU,
77,8 %) laitteisto-, kalusto- tai järjestelmäviat (system components, SC, 50 %) ja
ympäristötekijät (environment, ENV, 31 %). Kuten esitetyistä prosenttiluvuista voi havaita, ne
ovat yhteenlaskettuna enemmän kuin 100 %. Tämä selittyy sillä, että onnettomuudet johtuvat
usein useamman kuin yhden syyn (l. kausaalisen tekijäluokan tai riskin) toteutuessa

7 Määritelmiä on olemassa useampia, tässä ovat kyseessä Commercial Aviation Safety Team/International Civil
Aviation Organization / Common Taxonomy Team (CAST/ICAO; CICTT) käyttämän määritelmän mukaiset
LOC –onnettomuudet.
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samanaikaisesti. Laitteisto-, kalusto- tai järjestelmäviat ovat yksin ainoana syynä 22,2 %
onnettomuuksissa, inhimilliset tekijät 25,9 %. Ympäristötekijät (esimerkiksi jäätäminen,
ukkosmyrsky, turbulenssi tai jättöpyörreturbulenssi) on ainoana syynä lento-onnettomuuksiin
erittäin harvoin. (Ancel et al. 2015)
Pääsääntöisesti ympäristösyy on osallisena onnettomuuteen ainoastaan tilanteissa, joissa
miehistö reagoi virheellisesti tai puutteellisesti poikkeuksellisiin sääilmiöihin tai muihin
epätavanomaisiin ympäristöolosuhteisiin. Näin ollen sekä kaluston, että miehistön
määräystenmukaisuus (tiedot, taidot, käytänteet, koulutus ja sertifioitu osaaminen) ovat
olennaisia tekijöitä lentoturvallisuudessa.

C. Johtopäätökset
Läpikäytyjen lehtien (kuten esim. Journal of air transport management ja Aviation) sisällöt
kattavat ilmailun kaikki osa-alueet. Aiheet painottuvat lähinnä lentomekaniikkaan, ilma-
alusten tekniseen kehittämiseen, lennonvarmennusjärjestelmiin, ilmailuteollisuuden
kannattavuusedellytyksiin, sääntelyyn / ilmailupolitiikkaan yleisellä tasolla, maajärjestelmiin,
-infrastruktuuriin, -palveluihin ja johtamiseen. Viranomaisvalvonnasta ja etenkin sen
määrällisestä vaikuttavuudesta on löydettävissä aiempaa tutkimusta erittäin rajallisesti.
Yllä olevassa taulukossa 10 käsiteltyjen tutkimusten ja niiden johtopäätösten, sekä muun
läpikäydyn aineiston nojalla voidaan tehdä seuraavia havaintoja. Tehtyjen tutkimusten valossa
SAFA tarkastusten suoraa määrällistä liikenneturvallisuusvaikutusta tai ympäristövaikutusta ei
ole osoitettu. Itse asiassa kirjallisuudesta ei löytynyt viitteitä siitä, että vaikutusten määrällistä
tutkimusta olisi edes tähän mennessä pyritty tekemään. Siitä huolimatta aineistosta voidaan
päätellä, että asematasotarkastus on tärkeä osa hyvän lentoturvallisuuden ylläpitämistä. Kuten
aineisto osoittaa, tarkastukset paljastavat huomattavan määrän eriasteisia lentoturvallisuuteen
vaikuttavia puutteita. Järjestelmä auttaa siis osaltaan varmistamaan käytännön tasolla, että
lentokalusto, lentomiehistö ja sovellettavat käytänteet ovat määräysten mukaisia. Kuten
aiemmin todettiin, lentoliikenteessä käytettävä kalusto ja sen miehistö (sekä niihin
kumpaankin liittyvät ominaisuudet) ovat olennaisia tekijöitä lentoturvallisuudessa. Suomi on
sitoutunut tarkastusjärjestelmään ja Trafi vastaa asematasotarkastusten suorittamisesta.
Asematasotarkastusten suorittamisesta ei kerätä erillisiä asiakasmaksuja, mutta käytännössä
kaikki palvelun tuottamiseen allokoidut resurssi sisältyvät lentoaseman pitäjiltä kerättäviin
maksuihin. Siten palvelun tuotanto on täysin kustannusvastaavaa. Näin ollen voidaan
arvioida, että palvelun hyöty-kustannussuhde on korkea ja ainakin suurempi kuin yksi.

4.2 Lentoasemahyväksyntä

A. Palvelukuvaus
Lentoasemahyväksynnät sisältyvät Trafin ydinprosessiin ”Infraluvat”. (Ydinprosessit on
kuvattu liitteessä 1.)

Lentoaseman hyväksyntätodistusta hakee lentoaseman pitäjä. Lentoasemalle myönnetään
hyväksyntätodistus, jos lentoasema on alueineen, laitteineen, järjestelmineen ja toimintoineen
määräysten mukainen ja jos lentoaseman pitäjällä ja sen henkilöstöllä on tarvittava pätevyys
ja kokemus lentoaseman pitoon. Lupaa valmisteleva tarkastaja tekee seuraavat tehtävät:

· varmistaa, että hakemus on kirjattu tai kirjauttaa sen
· tarkastaa, että hakemuksen liitteenä on lentoaseman toimintakäsikirja,

hakemusajankohdan AIP:n sivut lentoasemasta, selvitys AGA M3-6:n mukaisten
esterajoituspintojen estetilanteesta puuston ja maanpinnan osalta, lentoaseman
turvallisuudenhallintajärjestelmä sekä muut mahdolliset selvitykset.
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· tarkistaa seuraavat asiat/dokumentit: lentoaseman pitäjän toimittama esteselvitys;
lentoaseman pitäjän suorittamat AGA M3-3 tarkastukset ja auditoinnit;
kohteista/asioista jotka eivät täytä ilmailumääräyksen vaatimusta on toimitettu
turvallisuustarkastelu sekä selvitys suunnitelluista/toteutetuista toimenpiteistä, joilla
varmistetaan sama turvallisuustaso kuin määräystä noudattamalla saavutettaisiin.

· pyytää mahdolliset täydennykset ja kirjaa ajalliset takarajat, jolloin täydennysten tulee
olla käytettävissä.

· käsittelee hakemusta lennonvarmistuspalveluiden, turvaamisen ja sujuvuuden osalta
asianomaisten Trafin yksiköiden kanssa

· sopii yhdessä auditointiosaston infraorganisaatiot -yksikön kanssa tarkastuksista.
· tarkastaa tarkastusraportit, joihin on kirjattu havaitut puutteet ja viat.
· sopii aikataulusta sekä jälkitarkastuksesta, jos puutteet ja viat ovat vakavia.
· valmistelee hyväksyntätodistuksen, liittää päätökseen valitusosoituksen, lähettää tiedot

laskutusta varten ja allekirjoitetun hyväksyntätodistuksen hakijalle postitse.
Tarkastaja kokoaa valitukset ja muut asiaan liittyvät palautteet sekä tarkastaa tarvittaessa ja
vähintään kerran vuodessa tämän toimintaohjeen toiminnot ja valmistelee tarvittaessa
muutosesityksen muutoksista. Hyväksyntätodistuksen valmistelija ja lentoaseman tarkastajan
on hallittava ilmailumääräykset AGA M3-1…13 sekä tunnettava Ilmailulain 81 §…89 §, ja
182 §. Palvelun rakennetta on havainnollistettu kuvassa 17.

Kuva 17: Lentoasemahyväksyntä –palvelun rakenne
Päätösmatriisi
Lentoasemahyväksyntä nousi tutkimuksen päätösanalyysivaiheessa tarkemmin tutkittavien
palveluiden joukkoon. Päätösmatriisin aineistosta käy ilmi että tiedonantajien arvion mukaan
lentoasemahyväksynnät ovat erityisen tärkeitä liikenneturvallisuuden kannalta. Palvelu sai
korkeimmat mahdolliset pisteet liikenneturvallisuusvaikutusten osatekijöiden ”kuljettajan
kunto”, ”kaluston kunto” ja ”toimijat” osalta.

Palvelun tuottamiseen käytetyt resurssit
Lentoasemahyväksynnät työllistävät Trafin henkilöstöä 2,6 HTV/a. Palvelun tuottamisen
kokonaiskustannukset ovat 264034 €/a. Asiakasmaksuina kerätään 159000 €/a. Näin ollen
palvelun suora kustannusvastaavuus on 60 % ja julkista rahoitusta palvelun tuottamiseen
käytetään 105034€/a. Todellisuudessa kuitenkin lentoasemahyväksyntää koskee sama kuin
edellä käsiteltyä asematasotarkastusta. Käytännössä julkista rahoitusta ei
lentoasemahyväksyntöihin käytetä lainkaan, vaan kaikki kustannukset sisältyvät lentoasemien
pitäjiltä kerättyihin maksuihin.



68

B. Aineisto ja analyysi
Stewart ja Mueller (2014) tutkivat USA:n Euroopan ja Aasia-Tyynenmeren alueiden
lentoasemia ja erityisesti niiden turvajärjestelyjen kustannustehokkuutta. Tutkimuksessa on
oletuksena uhkien ja hyökkäysten säilyminen nykytasolla. Tutkimuksessa otettiin huomioon
uhkien ja vaarojen todennäköisyydet, turvajärjestelyjen kustannukset, riskien pieneneminen ja
odotettavissa olevat menetykset. Turvajärjestelyjen hyötyjä ja kustannuksia vertailtiin Monte-
Carlo – simulointimenetelmien avulla ihanteellisen turvajärjestelyjen tason määrittämiseksi.
He toteavat tutkimuksessaan, että nykyisellään lentoasemien turvallisuustoimenpiteet ja -
järjestelmät (security) ovat riittävällä tasolla ja lisäpanostukset turvallisuuden parantamiseksi
eivät ole perusteltavissa. He toteavat, että osa turvajärjestelyistä on ylimitoitettuja ja sääntelyn
sekä turvatoimenpiteiden keventäminen saattaisi olla eduksi ja yhteiskuntataloudellisesti
perusteltavissa.
Aiemmin Stewart ja Mueller (2008) tutkivat myös tiettyjen turvallisuuden parantamiseksi
tähdättyjen yksittäisten toimenpiteiden kustannustehokkuutta. tutkimuksessa määritettiin
toimenpiteiden tehokkuus ja toteuttamiskustannukset, sekä arvio toimenpiteen ehkäisemistä
henkilömenetyksistä. Tutkimuksen mukaan USA:n liittovaltion ilmailupoliisijärjestelmän
(Federal Air Marshal Service, FAMS) kustannukset ovat 180 miljoonaa dollaria (US) jokaista
säästettyä ihmishenkeä kohti. Tämä ylittää huomattavasti yhteiskunnallisen halun maksaa
säästetystä ihmishengestä, joka tutkimuksen karkean arvion mukaan on välillä 1-10 miljoonaa
dollaria säästettyä ihmishenkeä kohti. Näin ollen selkeästi osa tiettyjen turvallisuuden
parantamiseksi tähdätyistä toimenpiteistä eivät ole kustannustehokkaita. Toisaalta
matkustamon ja ohjaamon välisen oven vahvistamisen kustannukset ovat 800 dollaria
säästettyä ihmishenkeä kohti, joten kyseessä on erittäin kustannustehokas toimenpide.
(Stewart,  Mueller 2008)

Vaikutusmekanismin kuvaus:
Lentoasemahyväksynnän loogisia vaikutusmekanismeja on havainnollistettu kuvassa 18.

Kuva 18: Lentoasemahyväksyntä – vaikutusmekanismit
Palvelun vaikuttavuus syntyy lupahakemuksessa, sen liitteissä ja tarkastuksessa esille
nousseista poikkeamahavainnoista ja niistä aiheutuvista korjaus- ja parantamistoimista.
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Liikenneturvallisuutta parantavat toimet voivat kohdistua mihin tahansa hyväksyntää hakevan
lentoaseman osa-alueeseen, eli kalustoon, henkilöstöön, infrastruktuuriin (mukaan lukien mm.
lennonvarmennus- ja muut järjestelmät) ja käytänteisiin. Vaikuttavuuspotentiaali kohdentuu
pääasiassa liikenneturvallisuuteen.

C. Johtopäätökset
Kuten jo aiemmin asematasotarkastuksia arvioitaessa todettiin, lentoliikenteen
viranomaisvalvonnasta, lupapalveluista ja etenkin niiden määrällisestä vaikuttavuudesta on
löydettävissä aiempaa tutkimusta erittäin rajallisesti. Tämä havainto koskee osaltaan myös
lentoasemahyväksyntää. Yllä olevassa käsiteltyjen tutkimusten (mukaan lukien mitä
asematasotarkastusten yhteydessä mainittiin) ja niiden johtopäätösten, sekä muun läpikäydyn
aineiston nojalla voidaan tehdä havaita seuraavaa. Lentoasemahyväksynnän tai sitä vastaavan
viranomaispalvelun suoraa määrällistä liikenneturvallisuusvaikutusta tai ympäristövaikutusta
ei ole pystytty osoittamaan. Lentoasemahyväksyntöjen osalta kirjallisuudesta ei löytynyt
viitteitä siitä, että vaikutusten määrällistä arviointia olisi tähän mennessä pyritty tekemään.

Palveluna lentoasemahyväksynnän luonne poikkeaa monin tavoin edellä käsitellystä
asematasotarkastuspalvelusta. Toinen sisältää liikkuvaan kalustoon pistokokeina tehtäviä
käytännön tarkastuksia, kun taas toinen on määritelmänsä mukaisesti hakijan laatiman ja
viranomaiselle lähettämän hakemuksen käsittelyä. Eroista huolimatta näiden kahden palvelun
vaikuttavuuden analyysi osoittaa merkittäviä samankaltaisuuksia. Myös lentoaseman
hyväksymiseen liittyvät viranomaistoiminnot ovat erittäin tärkeä osa hyvän
lentoturvallisuuden ylläpitämistä. Palvelu varmistaa käytännön tasolla, että lentoasemat ovat
kaikkine ominaisuuksineen ja käytänteineen kansallisten ja kansainvälisten määräysten
mukaisella korkealla tasolla. Ilman valvontaa sääntely ja määräykset menettävät
merkityksensä. Trafi vastaa lentoaseman hyväksynnästä - tai hylkäämisestä. Palvelun
tuottamisen kustannuksista yli puolet kerätään takaisin asiakasmaksuina. Johtopäätöksenä on,
että palvelun tuottama yhteiskuntataloudellinen hyöty on korkea ja hyöty-kustannussuhde
ainakin suurempi kuin yksi.

4.3 Henkilöluvat

A. Palvelukuvaus
Trafi myöntää lupakirjat ilmailijoille. Lupakirjajärjestelmän tarkoituksena on varmistaa, että
ilmailijat pystyvät tietojensa ja taitojensa sekä fyysisen ja psyykkisen kelpoisuutensa puolesta
toimimaan turvallisesti. Trafi myöntää myös lentolupakirjoihin liitettäviä kelpuutuksia, jotka
sallivat lupakirjan haltijan käyttää lupakirjaansa monipuolisemmin. Näitä voivat olla
esimerkiksi mittarilento- tai lennonopettajakelpuutus sekä tutkalennonjohtajan kelpuutus.
Tiedollisten ja taidollisten vaatimuksen lisäksi ilmailulupakirjojen haltijoilta edellytetään, että
he täyttävät tehtävää koskevat lääketieteelliset vaatimukset. Pääosa lupakirjoja koskevasta
sääntelystä tulee nykyisin Euroopan unionin antamina asetuksina. Suomessa Trafi antaa
ilmailijoille ohjeita asetuksien soveltamisesta.

Trafin myöntämät lentolupakirjat
Ilmailulupakirjoja on monenlaisia, ja niiden suorittamiseen vaaditaan erityyppistä koulutusta.
Harrasteilmailijoiden teoria- ja lentokoulutus suoritetaan usein kerhotoiminnan puitteissa, kun
taas ammatti-ilmailuun oikeuttaviin lupakirjoihin annetaan koulutusta ammattimaisesti
toimivissa lentokoulutusorganisaatioissa. Myös koulutuksen muoto voi vaihdella sen mukaan,
mihin lupakirjaluokkaan koulutuksella pyritään. Lentolupakirjoja ovat liikennelentäjien,
ansiolentäjien, yksityislentäjien ja harrastelentäjien lupakirjat. Muita lupakirjoja ovat
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lennonjohtajille ja –tiedottajille sekä mekaanikoille myönnettävät lupakirjat. Lupakirjojen
lisäksi myönnetään muun muassa matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksia ja
miehistökortteja.

Yksityislentäjän lupakirja (PPL, Private Pilot Licence)
Yksityislentäjän lupakirjakurssi suoritetaan lentokerhossa tai –koulussa ja se oikeuttaa
lentämään lentokoneella PPL(A) tai helikopterilla PPL(H). Yksityislentäjän lupakirja
oikeuttaa lentämään yksin sekä ottamaan matkustajia, niin ettei kyydistä veloiteta maksua.
Yksityislentäjän lupakirjalla ei siis saa harjoittaa ilmailua ansiotarkoituksessa.
Ansiolentäjän lupakirja (CPL, Commercial Pilot Licence)

Ansiolentäjän lupakirja oikeuttaa ilmailuun ansiotarkoituksessa. Ansiolentoyrityksessä
toimiva ansiolentäjän lupakirjan haltija voi siis kuljettaa ihmisiä tai tavaroita maksua vastaan.
Ansiolentäjän lupakirjan haltija voi toimia päällikkönä sellaisissa ilma-aluksissa, joihin
lentokäsikirjan mukaan vaaditaan vain yksi ohjaaja. Ilma-aluksissa, joihin lentokäsikirjan tai
lentotoimintamuodon perusteella vaaditaan useampi ohjaaja, ansiolentäjän lupakirjan haltija
voi toimia perämiehenä.

Liikennelentäjän lupakirja (ATPL, Airline Transport Pilot Licence)
Liikennelentäjän lupakirja poikkeaa muista lentolupakirjoista siten, että sitä ei voi saada
pelkän koulutuksen jälkeen. Lupakirjan saamiseksi täytyy koulutuksen lisäksi hankkia
kokemusta usean ohjaajan lentokoneilla sekä lisää kokonaislentokokemusta.

Lupaprosessi
Kaikissa ilmailun henkilöstön lupakirjoissa lupaprosessi noudattelee tavanomaista lupien
hakemisessa ja käsittelyssä sovellettavaa menettelyä. Asiakas, joka voi joko olla
yksityishenkilö tai lentoyritys, lähettää Trafille hakemuksen ja mahdolliset liitteet. Tarkastaja
vastaanottaa hakemuksen ja tarkastaa hakemuksen ja mahdolliset liitteet hakemustyypin
mukaan. Mikäli hakemuksessa on puutteita, otetaan hakijaan yhteyttä ja hakijaa pyydetään
täydentämään hakemustaan määräaikaan mennessä. Tiivistelmä puutteista kirjataan.
Puutteettoman hakemuksen käsittelyä jatketaan ilmailun lupakirjajärjestelmissä. Myönteinen
tai kielteinen päätösasiakirja lähetetään kirjaamoon päätettäväksi ja päätösasiakirja lähetetään
myös asiakkaalle. (Trafi 2014)

Palvelun rakennetta on havainnollistettu kuvassa 19.

Kuva 19: Ilmailun henkilöluvat, palvelun rakenne
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Päätösmatriisi:
Ilmailun henkilölupien valvonta nousi tutkimuksen päätösanalyysivaiheessa tarkemmin
tutkittavien palveluiden joukkoon. Päätösmatriisin aineistosta käy ilmi että tiedonantajien
arvion mukaan henkilölupien valvonta on erityisen tärkeä liikenneturvallisuuden kannalta.
Palvelu sai korkeimmat mahdolliset pisteet liikenneturvallisuusvaikutusten osatekijän
”kuljettajan/henkilöstön koulutus” osalta ja lisäksi korkeita pistemääriä tekijöiden ”kuljettajan
kunto” ja ”kasvatus ja valistus” osalta.

Palvelun tuottamiseen käytetyt resurssit:
Ilmailun henkilöluvat työllistävät Trafin henkilöstöä 12,4 HTV/a. Palvelun tuottamisen
kokonaiskustannukset ovat 1253206 €/a. Asiakasmaksuina kerätään 947960 €/a. Näin ollen
palvelun kustannusvastaavuus on 76 % ja julkista rahoitusta palvelun tuottamiseen käytetään
305246 €/a.

B. Aineisto ja analyysi
Ilmailun henkilölupia tutkittiin kirjallisuusselvityksen avulla. Sen perusteella kyseisen
tyyppisten viranomaistoimintojen määrällisestä vaikuttavuudesta oli löydettävissä aineistoa ja
aikaisempaa tutkimusta verrattain rajallisesti. Toisaalta henkilöstön ja erityisesti lentäjien
koulutuksen ja taitotason sekä kokemuksen merkityksestä liikenneturvallisuuteen aineistoa
löytyy runsaammin. Esimerkiksi jo aiemmin mainitussa NASA:n tutkimuksessa (Ancel et.al
2015) todettiin inhimillisen tekijän olevan osallisena eli vähintään yhtenä osatekijänä 77,8 %
kaikista LOC –tyypin lentoliikenneonnettomuuksista. Tutkimuksessa mainitaan inhimillisten
tekijöiden merkittävinä komponentteina mm. henkilöstön valmiudet, taidon puutteeseen
perustuvat virheet, mielialaan ja käsityskykyyn liittyvät rajoitteet sekä koulutus- ja
kokemustaso.
Palvelusta laadittiin vaikutusmekanismien looginen kuvaus. (Kuva 20)

Kuva 20: Ilmailun henkilöluvat –palvelun vaikutusmekanismi

Toiminnon tavoitteena on varmistaa ilmailun henkilöstön määräystenmukaisuus ja sitä kautta
riittävät tiedot ja taidon turvallisen, sujuvan ja ympäristöystävällisen lentoliikenteen
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mahdollistamiseen. Palvelun vaikuttavuus syntyy lupahakemuksessa, sen liitteissä ja
tarkastuksessa (valvonta) esille nousseista poikkeamahavainnoista ja niistä aiheutuvista
korjaus- ja parantamistoimista. Vaikuttavuuspotentiaali kohdentuu pääasiassa
liikenneturvallisuuteen. Tässä mielessä palvelun nimi ei ole kattava, ”henkilölupien valvonta”
sisältää tässä siis kaikki ilmailun henkilölupiin liittyvät tehtävät, ei pelkkää valvontaa.

C. Johtopäätökset
Kiistämättä ilmailun henkilöstön - ja etenkin lentäjien ja muun lentohenkilökunnan - korkealla
koulutustasolla ja lupien voimassaolon edellytyksenä olevilla muilla vaatimuksilla on
merkittävä rooli siinä, että lentomatkustaminen on useiden eri mittareiden valossa erittäin
turvallinen liikennemuoto. Järjestelmä ei ole, eikä voikaan olla, aukoton. Joka tapauksessa
Trafin rooli henkilöluvat myöntävänä viranomaisena on toimia viimeisenä varmistuksena
sille, että ilmailun henkilöstö on määräystenmukaista. Ilman valvontaa koko henkilölupiin
liittyvä sääntely ja määräykset menettävät merkityksensä. Analogioita löytyy useilta
liikenteeseen liittyviltä sektoreilta. Esimerkiksi tieliikenteessä olevia nopeusrajoituksia ja
promillerajoja tai ajokorttisääntöjä noudatettaisiin erittäin todennäköisesti nykytilannetta
huonommin, mikäli niitä ei valvottaisi virnaomaistahojen toimesta ollenkaan.

Lupaviranomaisroolinsa lisäksi Trafi on osaltaan vastaamassa ja vaikuttamassa moniin muihin
luvan ennakkoedellytyksinä olevien tekijöiden laatuun ja sisältöön – Trafi vastaa myös
Suomessa toimivien ilmailun koulutusorganisaatioiden laadusta, sisällöistä ja luvista.
(Viimeksi mainituilla toiminnoilla on erittäin suuri rinnastettavuus tieliikenteen osalta
aiemmin käsiteltyyn palveluun ”kuljettajaopetukseen liittyvät luvat ja päätökset”.) Itse
henkilölupaprosessi on siis ainoastaan yksi osa suurempaa kokonaisuutta ja sen
vaikuttavuuden (tai sen osuuden vaikuttavuudesta) eristäminen kokonaisuudesta on
monimutkaista.

Palvelun vaikuttavuutta arvioitaessa on huomioitava, että:
(i) palvelun tuottamisella on hyvä kustannusvastaavuus ja siten julkisia varoja

palveluun käytännössä käytetään erittäin rajallisesti,
(ii) ilmailun henkilölupapalvelu on kansainvälisten määräysten ja sitoumusten nojalla

pakollista,
(iii) itse lupien myöntämisen ja valvonnan lisäksi virasto valvoo myös ilmailun

henkilöstökoulutukseen liittyvän toiminnan laatua ja sisältöjä,
(iv) ilmailun henkilöstön, lentäjien ja muun lentohenkilökunnan korkealla

koulutustasolla ja muiden vaatimusten määräystenmukaisuudella on merkittävä
rooli lentomatkustaminen hyvälle liikenneturvallisuustasolle ja

(v) palvelu on välttämätön osa hyvin toimivaa lentoturvallisuuden takaamiseksi
olemassa olevaa prosessia.

Näillä perusteilla voidaan arvioida että palvelun yhteiskuntataloudellinen vaikuttavuus on
erittäin hyvä ja joka tapauksessa merkittävästi suurempi kuin yksi.

4.4 Organisaatiolupien valvonta

A. Palvelukuvaus
Trafi on Suomen ilmailuviranomainen, joka huolehtii ilmailun yleisestä turvallisuudesta,
edistää ilmailun ympäristöystävällisyyttä ja hoitaa sekä lentoliikenteeseen että sen
sujuvuuteen liittyviä asioita. Ilmailun kysymyksiä Trafissa tarkastellaan niin



73

lentomatkustajan, lentoyhtiön, harrasteilmailijan kuin lentoaseman pitäjän kannalta.
Organisaatioihin liittyvien lupien lisäksi Trafin vastuulla on ilmailun turvallisuuden ja
ympäristöystävällisyyden tukeminen antamalla ilmailumääräyksiä, myöntämällä henkilölupia,
osallistumalla kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön, käsittelemällä ilmailun
ympäristöasioita, valvomalla matkustajien oikeuksia, neuvomalla ja tiedottamalla sekä
ylläpitämällä ilmailun rekistereitä. (Trafi 2015)
Erilaisia ilmailun organisaatioihin liittyviä lupatuotteita on runsaslukuisesti. Näitä ovat
lentokoulutusluvat; matkustamomiehistön peruskoulutusluvat; DGR-koulutusluvat; tunnetun
lähettäjän hyväksyntä; valvotun edustajan hyväksyntä; valvotun toimittajan hyväksyntä;
lentoyhtiön turvaohjelman vahvistaminen; turvatarkastuksesta vapauttaminen;
turvakouluttajahyväksyntä; ilmailun KV liikennöintilupien käsittely; ACC 3 ja TCO
hyväksynnät; koulutusohjelmahyväksynnät, lentokoulutus; Part 145 lupa; Part M lupa; G-
organisaatioluvat; F-organisaatioluvat; huolto-ohjelmahyväksynnät; Part 147 lupa;
ilmailutekninen koulutusohjelmahyväksyntä; POA valmistuslupa; ARC
lentokelpoisuustodistukset; MEL minimivarusteluettelot; poikkeuslupa vaarallisen
kuljettamiseen; AOC -lentotoimintalupa; DGR poikkeusluvat; lentotyöluvat; leasing;
Aerialwork; Permit to flight. (Söderström P. 2014)

Lisäksi useisiin yksittäisiin lupatuotteisiin saattaa liittyä myös muita lupia tai hyväksyntöjä.
Esimerkiksi yllä mainittuun AOC –lentotoimintalupaan saattavat liittyä muun muassa
seuraavat luvat tai hyväksynnät: hallintojärjestelmän SMS –osan hyväksyntä, ilma-alusten
vuokraus, erityishyväksynnät, electronic flight bag, codeshare, SE-IMC, liikennelupa,
ennakkohyväksyntä, ja niin edelleen. (Rinne I. 2015)
Ilmailuorganisaatioiden toimintaan ja liikenteen harjoittamiseen tarvittavista luvista ja
hyväksynnöistä huolehtii liikenteen harjoittajat –yksikkö, joka myös varmistaa
organisaatioiden toiminnan vaatimuksenmukaisuuden yhdessä valvonnan kanssa.

B. Aineisto ja analyysi
Ilmailun organisaatiolupien yhteydessä pyydettyjen selvityspyyntöjen tai vaadittavien
korjauskehotusten määristä ei ole tilastoja ja näin ollen niistä ei ole saatavilla tarkkoja
lukumääriä. Kuitenkin lähes kaikki (noin 95 %) lentotoimintalupiin tai niiden muutoksiin
liittyvistä hakemuksista edellyttävät viranomaiselta selvityspyyntöjen ja korjauskehotusten
kaltaisia toimenpiteitä.  Esimerkin vuoksi liitteessä 3 on esitetty kuvaus yhden yksittäisen
tosielämän organisaatiolupaprosessin kulusta.

Lentotoiminta-asetuksen, komission asetus (EU) N:o 965/2012, mukaan lentotoiminnan
harjoittajien, jotka hakevat lentotoimintalupaa tai lentotoimintaluvan haltijoiden, jotka
haluavat tehdä lentotoimintaluvan laajuuteen, sen toimintaehtoihin tai lentotoiminnan
harjoittajan hallintojärjestelmän osiin vaikuttavia muutoksia, tulee toimittaa viranomaiselle
hakemuksen yhteydessä sovellettavien vaatimusten mukaiset asiakirjat.
Pyydetyt selvitykset ja vaaditut korjauskehotukset liittyvät usein lentotoiminnan harjoittajien
esittämiin toimintakäsikirjoihin ja -menetelmiin. Lentotoimintaa koskevat säädökset
muuttuvat jatkuvasti ja monesti korjausta vaativissa toimintakäsikirjojen kohdissa onkin
viitattu vanhoihin säädöksiin ja esitetyt menettelyt ovat sen mukaiset. Tällaiset virheet ovat
oletettavasti tahattomia ja seurausta yksittäisten henkilöiden asiantuntemattomuudesta tai
huolimattomuudesta. On kuitenkin arvioitu olleen myös tilanteita, joissa esitettyjen
vaatimusten vastaisten menettelyjen taustalla on ollut lentotoiminnan harjoittajan tietoinen
pyrkimys vaatimuksissa edellytettyjä kevyempiin toimintatapoihin ja sitä kautta mahdollisesti
syntyviin kustannussäästöihin.
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Toimintakäsikirjoissa kuvattujen menettelyiden lisäksi lentotoiminnan harjoittajien esittämät
vastuuhenkilöt, henkilöstön riittävyys ja pätevyys, vaativat usein viranomaiselta
selvityspyyntöjen laatimista. Lentotoiminta-asetuksessa on esitetty minimivaatimukset, jotka
organisaation eri toimintoihin nimettyjen henkilöiden tulee täyttää. Asetus jättää kuitenkin
viranomaiselle mahdollisuuden poiketa näistä vaatimuksista ottaen huomioon toiminnan
luonteen ja monipuolisuuden. Vastuuhenkilöiksi esitetyistä henkilöistä saatujen tietojen ja
heidän kanssaan käytyjen haastattelujen jälkeen Trafi joutuu usein vaatimaan henkilöiltä
ajankäytön selvityksiä, lisäkoulutuksia ja/tai lupakirjaan liittyvien kelpuutusten hankkimista
ennen tehtävään hyväksymistä. (Söderström P. 2015)

Kuva 21: Ilmailun organisaatioluvat –palvelun vaikutusmekanismi

Päätösmatriisi:
Ilmailun organisaatiolupien valvonta nousi tutkimuksen päätösanalyysivaiheessa tarkemmin
tutkittavien palveluiden joukkoon. Päätösmatriisin aineistosta käy ilmi että tiedonantajien
arvion mukaan organisaatiolupien valvonta on erityisen tärkeä liikenneturvallisuuden
kannalta. Palvelu sai korkeita pisteitä liikenneturvallisuusvaikutusten kuljettajin ja
henkilöstöön liittyvien osatekijöiden osalta, sekä osatekijän ”kaluston kunto” osalta. Palvelu
sai korkeimmat mahdolliset pisteet liikenneturvallisuusvaikutusten osatekijän ”toimijat”
osalta.

Palvelun tuottamiseen käytetyt resurssit:
Ilmailun organisaatiolupien valvonta työllistää Trafin henkilöstöä 27,5 HTV/a. Palvelun
tuottamisen kokonaiskustannukset ovat 2782945 €/a. Asiakasmaksuina kerätään 1342850 €/a.
Näin ollen palvelun kustannusvastaavuus on 48 % ja julkista rahoitusta palvelun tuottamiseen
käytetään 1440095 €/a.

C. Johtopäätökset
Tutkimusryhmä näkee, että Trafin toiminnalla on suora vaikutus lentotoiminnan harjoittajien
hallinto- ja turvallisuudenhallintajärjestelmiin, toimintamenetelmiin, nimettyjen



75

vastuuhenkilöiden riittävyyteen ja kelpoisuuteen. Lisäksi palvelulla on vaikutusta
vaatimustenmukaisuuden valvontaan, eli menetelmään, jolla lentotoiminnan harjoittajat
täyttävät asiaankuuluvat vaatimukset. Lähes kaikki lupahakemukset edellyttävät Trafilta
selvityspyyntöjä ja korjauskehotuksia. Tätä kautta toiminnalla on myös suora vaikuttavuus
lentotoiminnan turvallisuuteen. Organisaatiolupiin liittyvään viranomaistoimintaan ollaan
sitouduttu kansainvälisin sopimuksin, eli palvelun tuottaminen on joka tapauksessa pakollista.
Näin ollen voidaan arvioida, että palvelun hyöty-kustannussuhde on vähintään yksi.

4.5 Ilmailun turvallisuus ja ympäristöystävällisyys sekä Trafi

Tässä kappaleessa vedetään yhteen ilmailun palveluiden analysoinnissa esille nousseita
havaintoja.
Liikennesuoritteeseen suhteutettuna ilmailua voidaan pitää muihin liikennemuotoihin
verrattuna erittäin turvallisena, ks. kuva 22 alla (Peltola ja Aittoniemi / LVM 2008).
Samanaikaisesti monessa mielessä ilmailu on turvallisuuden kannalta monin tavoin kaikkein
haastavain liikennemuoto. Ilmailussa tarvittava ja käytettävä kalusto on teknisessä
monimutkaisuudessaan täysin omassa luokassaan. Tämä koskee sekä ilma-aluksia, että
lentoliikenteen ohjaamiseen ja hallintaan liittyviä järjestelmiä.

Kuva 22: Eri liikennemuodoissa kuolleiden määrä suhteessa suoritteeseen 1997–1999 ja
2004–2006.
Suurin syy lentoliikenteen hyvään turvallisuuteen on ilmailun erittäin korkeatasoinen ja
pitkälle kehittynyt turvallisuuskulttuuri. (ks. mm. Yadav ja Nikraz 2014) Monessa mielessä
ilmailu on liikennemuodoista kaikkein säännellyin. Ilmailun turvallisuuden järjestelmällisen
kansainvälisen kehittämisen voidaan katsoa alkaneen Chicagon kokouksesta (Convention on
International Civil Aviation) 1944, jossa perustettiin YK:n alainen International Civil Aviation
Organization ICAO.  Kyseinen kokous ja erityisesti sen asettama päätöslauselma tunnetaan
paremmin lyhytnimellä Chicago Convention. Tällä hetkellä päätöslauselman on ratifioinut
191 valtiota. Päätöslauselmaa on vuosikymmenten varrella jatkuvasti päivitetty ja
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ajanmukaistettu laajoilla revisioilla sekä täydennetty erilaisilla liitteillä, jotka sisältävät ohjeita
ja säännöksiä kaikille ilmailun osa-alueille, ml. ilmailun päästöt ja ympäristöystävällisyys.
(ICAO 2015 http://www.icao.int/) ICAO:n perustamisen jälkeen ilmailun kansainvälistä
sääntelyä on kehitetty jatkuvasti ja mm. kansallisten siviili-ilmailuviranomaisten
olemassaolon perusta ja välttämättömyys johtuu suurelta osin ICAOsta ja sen
seurannaisilmiöistä.
Lentoliikenne on välttämätön liikennemuoto Suomelle. Euroopan ja muun maailman
näkökulmista katsottuna Suomi on maantieteellisesti käytännössä saari: väestön ja
teollisuuden sijoittuminen huomioon ottaen käyttökelpoisia maaliikenneyhteyksiä on
olemassa käytännössä ainoastaan Venäjän suuntaan. Ilman säännöllisiä lentoyhteyksiä ei
maantieteellisesti etäisestä maastamme voi nopeasti liikkua Eurooppaan tai muualle
maailmaan. Myös maamme rajojen sisäpuolella on lentäminen usein tarkoituksenmukaisin
vaihtoehto siirtyä paikasta toiseen. Näin ollen lentoliikenne on olennaisen tärkeä osa toimivaa
ja tehokasta liikennejärjestelmää ja samalla yksi Suomen kilpailukyvyn keskeisistä tekijöistä.
Lentämisen turvallisuus Suomessa on korkeaa kansainvälistä tasoa. Yhteisten eurooppalaisten
linjausten mukaisesti tavoitteena on vuotuisten lento-onnettomuuksien ja niissä kuolleiden
määrän jatkuva väheneminen – liikenteen kasvusta tai ulkopuolisista turvallisuusuhkista
huolimatta.
Järjestelmä ei ole, eikä voikaan olla aukoton. Äskettäinen kaupallisen ilmailun alalla sattunut
tragedia asettaa lentoasemahyväksyntää käsittelevässä osiossa mainitun matkustamon ja
ohjaamon välisen oven vahventamiseen liittyvän tutkimustuloksen (Stewart ja Mueller 2008)
osittain uuteen valoon. 24.3.2015 törmäyksessä vuorenrinteeseen täysin tuhoutuneen
Germanwings:in matkustajakoneen kapteeni yritti päästä väkivalloin ohjaamoon, jonne
häiriintynyt perämies oli lukinnut itsensä. Määräysten mukaisesti vahvennettu ovi esti
kapteenin yritykset murtautua ohjaamoon. Onnettomuudessa kuoli 150 ihmistä. Vastaavan
tapahtuman toteutumisriskiä pienentäisi merkittävästi mm. Finnairin soveltama käytäntö: jos
toinen lentäjistä poistuu ohjaamosta, hänen tilalleen tulee joku matkustamon henkilökunnasta
siksi aikaa, kun toinen lentäjä on muualla.
Ilmailun markkinat ovat avoimet, Suomessa ja globaalisti. Periaatteessa kuka tahansa voi
ryhtyä ilmailualan yrittäjäksi perustamalla esimerkiksi lentoyhtiön, huolintayrityksen,
lentoasemapalvelun tai ilmailualan huoltoyrityksen. Markkinoilla toimivaksi yrittäjäksi
ryhtymistä ei siis sinällään ole rajoitettu. Tämä ei silti tarkoita sitä, että ilmailualan
yrittäjätoiminnan aloittaminen ja ylläpitäminen olisi helppoa tai yksinkertaista. Tilanne on itse
asiassa juuri päinvastainen, johtuen yllä mainitusta tiukasta ja kattavasta sääntelystä ja
vaatimuksista. Määräystenmukaisuuden saavuttaminen ja sitä kautta lopullisten toimilupien
saaminen ja voimassa pitäminen vaatii ilmailusektorilla yrittäjältä, henkilökunnalta sekä
käytettävältä kalustolta ja infrastruktuurilta paljon. Määräyksenmukaisuuden pysyvyyttä
valvotaan lisäksi jatkuvasti, ei pelkästään yritystoiminnan aloittamisen yhteydessä.  Näin
ollen näennäisen avoimista markkinoista huolimatta markkinoiden valvonta on erittäin
tiukkaa.
Ilmailuteollisuuden (tai –elinkeinon) taloudellinen kannattavuus kokonaisuutena perustuu
herkkään tasapainotilanteeseen. Kannattavuuteen vaikuttaa talouden suhdanteiden lisäksi
muitakin tekijöitä. Kuvassa 23 on esitetty globaalin ilmailuteollisuuden
kannattavuusvaihteluita vuodesta 1972 aina nykyhetkiin saakka. (Tretheway ja Markhvida
2014) Suurimmat nettotuotot saavutettiin 70 ja 80 –lukujen parhaina vuosina. Useina
ajankohtina ilmailu on ollut kokonaisuutena kannattamaton elinkeino. Kuvasta erottuvat
hyvin talouden laskusuhdanteet, jolloin sekä lentomatkustamisen, että lentorahdin volyymit ja
kannattavuus ovat notkahtaneet merkittävästi. Erillisenä yksittäisenä tapahtumana kuvasta
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erottuvat 2001 terrori-iskujen vaikutukset, jotka heijastelivat negatiivisesti kannattavuuteen
useiden vuosien ajan.

Kuva 23: Maailman ilmailuteollisuuden kannattavuus (Profitability of the Global
Airline Industry, Inflaatiokorjattu) 1972-2013
Myös yksittäisellä luonnonkatastrofilla saattaa olla merkittäviä vaikutuksia kannattavuuteen,
mutta nämä yleensä ovat sekä ajallisesti, että maantieteellisesti rajallisempia - eli ne
vahingoittavat ainoastaan kyseessä olevan tilikauden taloutta ja koskettavat vain osaa
ilmailusektorin yrityksistä. Tästä ehkä parhaana esimerkkinä on Eyjafjallajökullin
tulivuorenpurkaus 2010 Islannissa, jonka johdosta lähes koko Euroopan lentoliikenne
pysäytettiin tilapäisesti.
Trafin toiminnan vaikuttavuuden suora määrällinen arviointi (ja erityisesti eristäminen
globaalista kokonaisuudesta) on yllä mainituista seikoista johtuen haasteellista.  Trafi on
Suomen ilmailuviranomainen, joka huolehtii ilmailun yleisestä turvallisuudesta, edistää
ilmailun ympäristöystävällisyyttä ja hoitaa sekä lentoliikenteeseen että sen sujuvuuteen
liittyviä asioita. Ilmailun kysymyksiä Trafissa tarkastellaan niin lentomatkustajan, lentoyhtiön,
harrasteilmailijan kuin lentoaseman pitäjän kannalta. Trafi työskentelee ilmailun
turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden tukemiseksi antamalla ilmailumääräyksiä,
myöntämällä lupia, valvomalla luvanhaltijoita, osallistumalla kansalliseen ja kansainväliseen
yhteistyöhön, käsittelemällä ilmailun ympäristöasioita, valvomalla matkustajien oikeuksia,
neuvomalla/tiedottamalla sekä ylläpitämällä ilmailun rekistereitä.
Käytännössä lähes kaiken toiminnan määrittely, kehittäminen ja suuntaaminen tehdään
kuitenkin yhdessä kansainvälisillä foorumeilla. Näin ollen Trafi on erittäin olennainen ja
keskeinen toimija ilmailun turvallisuuden, sujuvuuden ja ympäristöystävällisyyden
ylläpitämisessä, mutta vain yhtenä välttämättömänä osana hyvin toimivaa suurempaa
koneistoa. Tämän osoittivat erinomaisesti todeksi myös aiempana esitetyt ilmailuun liittyvien
palveluiden arviot.
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5 MERILIIKENNE

5.1 Alusten turvallisuusjohtamisjärjestelmät

A. Palvelukuvaus
”Alusten turvallisuusjohtamisjärjestelmät” -palvelu sisältyy Trafin ydinprosesseihin
”Organisaatioluvat” ja ”Valvonta, Tarkastukset”. (Ydinprosessit on kuvattu kootusti liitteessä
1.)
Kansainvälisellä turvallisuusjohtamissäännöstöllä (International Safety Management Code,
ISM Code, jäljempänä ISM) tarkoitetaan alusten turvallista toimintaa ja ympäristön
pilaantumista ehkäisevää säännöstöä. Säännöstön tavoitteena on taata turvallisuus merellä,
estää ihmisten loukkaantuminen tai ihmishenkien menetys sekä välttää omaisuudelle ja
ympäristölle, erityisesti meriympäristölle, aiheutuvat vahingot. Säännöstöllä halutaan
varmistaa, että sen piiriin kuuluvia aluksia liikennöivät yhtiöt perustavat, panevat täytäntöön
sekä pitävät yllä turvallisuusjohtamisjärjestelmiä sekä aluksilla että maissa. Lippu- ja
satamavaltioiden hallinnot valvovat tätä, Suomessa valvova viranomainen on Trafi.
ISM sertifiointi on pakollinen sellaisille kansainvälisessä liikenteessä oleville matkustaja-
aluksille; suurnopeusmatkustaja-aluksille; öljysäiliöaluksille; kemikaalisäiliöaluksille;
kaasusäiliöaluksille; irtolastialuksille ja suurnopeuslastialuksille, joiden bruttovetoisuus on
vähintään 500, sekä näiden alusten operoinnista vastaaville yrityksille. ISM -säännöstön
noudattaminen tuli pakolliseksi 1.7.1998. Lisäksi ISM -säännöstön noudattaminen tuli
1.7.2002 pakolliseksi myös yhtiöille, jotka liikennöivät kansainvälisillä matkoilla sellaisilla
muilla lastialuksilla ja rannikon ulkopuolella toimivilla liikkuvilla porausyksiköillä, joiden
bruttovetoisuus on vähintään 500.
Turvallisuusjohtamisjärjestelmä muodostaa jäsennetyn ja dokumentoidun järjestelmän, jonka
avulla yhtiön henkilöstö voi toteuttaa tehokkaasti yhtiön turvallisuus- ja
ympäristönsuojeluohjelmaa. Muun muassa seuraavien asioiden tulee sisältyä järjestelmään:

· turvallisuus- ja ympäristönsuojeluohjelma
· yhtiöiden vastuu ja määräysvalta
· nimetty henkilö tai nimetyt henkilöt
· aluksen päällikön vastuu ja määräysvalta
· voimavarat ja henkilöstö
· aluksen toimintoja koskevien suunnitelmien laatiminen
· hätävalmius
· vaatimustenvastaisuudesta, onnettomuuksista ja vaaratilanteista ilmoittaminen ja

niiden analysointi
· aluksen ja laitteistojen kunnossapito
· asiakirjat
· yhtiön suorittamat tarkastukset ja arvioinnit

Todistuskirjojen antaminen sisältää yleensä seuraavat vaiheet: alkutarkastus, vuosi- tai
välitarkastus, todistuskirjan uusintaa koskeva tarkastus ja lisätarkastus. Tarkastukset tehdään
pyynnöstä, jonka yhtiö osoittaa hallinnolle tai hallinnon puolesta toimivalle hyväksytylle
laitokselle.
DOC ja SMC: Trafi antaa vaatimustenmukaisuusasiakirjan (Document of Compliance, DOC)
yritykselle ja turvallisuusjohtamistodistuksen (Safety Management Certificate, SMC)
alukselle, joka on läpäissyt tarkastukset. DOC asiakirja myönnetään ISM -vastuulliselle
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yritykselle, ja se on voimassa viisi vuotta. Turvallisuusjohtamisjärjestelmän noudattaminen ja
toimivuus varmistetaan vuosittaisella tarkastuksella. SMC todistus myönnetään aluksille
viideksi vuodeksi, jos alus läpäisee ensimmäisen tarkastuksen tai uusintatarkastuksen.
Välitarkastus suoritetaan toisen ja kolmannen vuosipäivän välillä. Vuosipäivällä tarkoitetaan
sitä päivää kunakin vuonna, joka on sama kuin kyseisen asiakirjan tai todistuskirjan
voimassaoloajan päättymispäivä. Palvelun rakennetta on havainnollistettu kuvassa 24.

Kuva 24: Alusten turvallisuusjohtamisjärjestelmät –palvelun rakenne
Samaan aikaan ISM tarkastuksen kanssa tehdään usein ISPS tarkastus. Trafin tarkastajat
suorittavat yritysten ja alusten ISM tarkastuksia, mutta tarkastukset voi tehdä myös
luokituslaitos. Järjestelmä perustuu kansainvälisen SOLAS yleissopimuksen lukuun XI-1
"Special measures to enhance maritime safety" ja siihen liittyvään ISM -säännöstöön.
Säännöstö on toimeenpantu asetuksella (EY) N:o 336/2006.

Päätösmatriisi:
Alusten turvallisuusjohtamisjärjestelmät -palvelu nousi tutkimuksen päätösanalyysivaiheessa
tarkemmin tutkittavien palveluiden joukkoon. Päätösmatriisin aineistosta käy ilmi, että
tiedonantajien arvion mukaan palvelu on tärkeä että merenkulun liikenneturvallisuuden, että
ympäristöystävällisyyden kannalta. Palvelu sai toiseksi korkeimmat mahdolliset pisteet
kaikissa liikenneturvallisuusvaikutusten henkilöstöön ja kalustoon liittyvissä kategorioissa
sekä myös kategoriassa ”toimijat”. Vastaavasti palvelu sai toiseksi korkeimmat mahdolliset
pisteet kaikissa kalustoon liittyvissä ympäristöystävällisyyden osatekijäluokissa.

Palvelun tuottamiseen käytetyt resurssit:
Alusten turvallisuusjohtamisjärjestelmät työllistävät Trafin henkilöstöä 16,5 HTV/a. Palvelun
tuottamisen kokonaiskustannukset ovat 1665468 €/a. Asiakasmaksuina kerätään 1071560 €/a.
Näin ollen palvelun kustannusvastaavuus on 64 % ja julkista rahoitusta palvelun tuottamiseen
käytetään 593908 €/a.

B. Aineisto ja analyysi
Lappalainen et.al (2012) tutkivat ISM:n tehokkuutta kirjallisuuteen ja haastatteluihin
pohjautuneessa tutkimuksessaan. Haastateltavat edustivat suomalaista merenkulkuteollisuutta
ja -alaa. Haastateltavien joukossa oli myös 12 henkilöä Merenkulkulaitokselta.
Lopputuloksissaan tutkijat käsittelevät ISM:n käyttökelpoisuutta sekä vahvuuksia ja
heikkouksia merenkulkuun liittyvän liikenneturvallisuuspolitiikan toteuttamisessa.  Arviointi
suoritettiin esittelemällä laadulliset kriteerit tehokkaille merenkulun
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liikenneturvallisuuspolitiikan toteuttamistyökaluille8 ja  sen  jälkeen  arvioimalla  ISM:n
suoriutumista suhteessa näihin kriteereihin. Kriteerit ovat (i) tehokkuus ja sopivuus, (ii)
taloudellinen tehokkuus, (iii) hyväksyttävyys, (iv) valvonta ja (v) palkitsevuus ja innovointi.
Näistä kriteereistä (ii) taloudellisen tehokkuuden arviointi oli kuitenkin rajattu tutkimuksen
ulkopuolelle, mikä oli tässä raportissa käsiteltävän arvioinnin kannalta valitettavaa.

ISM:n aikaansaamina hyötyinä nähtiin:

· yleisen turvallisuustason koheneminen
· turvallisuustietoisuuden paraneminen
· parantunut kommunikaatio ja yhteistyö satamassa ja aluksessa työskentelevän

henkilökunnan välillä
·  hyvin määritellyt roolit ja velvollisuudet
· meriliikenteen toimintojen parantunut laatu
· harmonisoidut ohjeistukset ja helpompi perehdytyskoulutus
· yrityksille asetetut muodolliset vaatimukset

ISM:n puutteina koettiin:

· byrokratiakuorman lisääntyminen
· hallintajärjestelmän monimutkainen dokumentaatio
· ISM:n soveltamisen ohjeistuksen vajavaisuus
· puutteelliset turvallisuuden tulosindikaattorit
· vaatimusten epäyhtenäinen tulkinta

Tutkimuksen loppupäätelmien mukaan ISM:n päätavoitteet ovat toteutuneet Suomessa.
Tietoisuus on kohentunut ja haastateltujen näkemyksen mukaan ISM:n jalkauttaminen on
parantanut meriliikenteen turvallisuutta. ISM:n sisällön tulkinnoissa on jonkin verran
epäyhtenäisyyttä ja ”jatkuvan kehittämisen” –filosofian ymmärtäminen nähdään yhtenä
pääongelmana. Lisääntyvä hallinnollisten velvoitteiden (byrokratian) määrä nähdään myös
haasteellisena. Tutkimus käsitteli myös jonkin verran viranomaisen roolia ISM:n
toteuttamisessa, joskaan ei erityisen syvällisesti. Meriliikenteen henkilöstön edustajat (eli
haastateltavat varustamoyrityksistä, aluksilta, viranomaistaholta, jne.) kokivat viranomaisen
suorittamat ISM –tarkastukset hyödyllisiksi, koska nämä pystyivät tarkastelemaan aluksen tai
yrityksen turvallisuuteen ja sen hallintaan liittyviä seikkoja uudesta perspektiivistä. Jotkin
haastateltavista olivat havainneet puutteita ja parannettavaa tarkastajien toiminnassa. ISM:n
tulkintatavoissa ja tarkastajien yleisessä kokemus- ja osaamispohjassa on yksilökohtaisia
eroavaisuuksia eri tarkastajien välillä. Nämä eroavaisuudet puolestaan heijastuivat
tarkastusten suoritustapoihin ja sitä kautta myös lopputuloksiin. (Lappalainen et.al 2012)

Mielestämme on huomionarvoista, että Lappalaisen (et.al) tutkimuksessa puutteita ja
parannettavaa havainneiden haastateltavien joukossa oli myös viranomaistahon edustajia -
eikä siis pelkästään tarkastuksen kohteina olevien tahojen edustajia. Tämä kuvastaa sitä, että
vaikka ISM on ollut käytössä jo 1990 –luvulta lähtien, sen soveltaminen on edelleen vielä
osittain kehittymis- tai ainakin vakiintumisvaiheessa.
Batalden ja Sydnes (2014) vertailivat tutkimuksessaan 94 vakavuudeltaan eriasteista
Englannin Maritime Accident Investigation Branch:in raportoimaa onnettomuutta ISM:n
toiminnallisiin osioihin. Onnettomuuksien (ja läheltä piti tilanteiden) syyt selvitettiin, jotka
sen jälkeen koodattiin vastaamaan ISM:ssä käytettäviä erilaisia turvallisuuden hallintaan

8 Kriteeristön ovat määritelleet Kuronen ja Tapaninen (2009) tutkimuksessaan ”Maritime safety in the Gulf of
Finland – Review on policy instruments. Publications from the Centre of Maritime Studies, University of Turku
A49.”
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liittyviä käsitteistöjä. Tutkimuksen mukaan ISM:n haasteet liittyivät pääosin (i) aluksella ja
sen äärellä tapahtuvien toimintojen suunnitteluun / toimintoja ohjaavien suunnitelmien
kehittämiseen, (ii) paikallisten huolintatoimijoiden hallinnon kyvykkyyteen ja (iii) yritysten
kykyyn havaita, milloin heidän käytössään olevat toimintatavat ovat ristiriidassa joko
parhaiden käytänteiden, tai säännösten kanssa. Tutkimus ei juurikaan käsitellyt
viranomaistahon roolia ja merkitystä ISM:n toteuttamisessa. (Batalden and Sydnes 2014)
Bhattacharya (2012) tutki ISM:n vaikuttavuutta meriliikenteen turvallisuuteen laadullisin
menetelmin. Kirjallisuusselvitysosiossaan Bhattacharya perehtyi mm. aiempiin yrityksiin
tutkia ISM:n määrällistä vaikuttavuutta onnettomuusmäärien trendien, vakuutushakemusten
määrien ja käyttäjien näkemysten valossa. Hän toteaa, että ISM:n suoranaista määrällisen
vaikuttavuuden määrää ei ole tähän mennessä kyetty aukottomasti osoittamaan tilastollisin
menetelmin. Omassa tutkimusosassaan Bhattacharya havaitsi, että alusten esimiesten ja
miehistön välillä on merkittäviä eroavaisuuksia siinä, miten he käsittävät ISM:n perimmäiset
tavoitteet ja käytännön soveltamistavat. Nämä erot johtuvat miehistön puutteellisesta
osallistuttamisesta työympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyvään
päätöksentekoprosessiin. Miehistö suorittaa oman osuutensa ISM:n toteuttamisesta siinä
mielessä, että erilaiset lokit ja tarkistuslistat tulevat täytetyiksi - mutta kokevat oman roolinsa
ja vaikuttamismahdollisuutensa rajoittuvan siihen. (Bhattacharya 2012)

Ympäristöystävällisyys
Johnson et.al (2013) tutkivat meriliikennealusten energiatehokkuussuunnitelmien mahdollisia
vaikutuksia hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen.9 Tutkimuksessa ovat keskenään
vertailtavana SEEMP, IMS sekä ISO 50001. SEEMP  (Ship Energy Efficiency Management
Plan, ks. esimerkiksi IMO 2015) on MARPOL:in uusilta aluksilta edellyttämä
energianhallintasuunnitelma. ISO 50001 on yleisempi teollisuuden- ja
hallinnonalariippumaton kansainvälinen energianhallintastandardi. Loppupäätelmissä ei
päästy varsinaisten määrällisten vaikutusarvioiden tasolle, vaan siinä keskityttiin pääasiassa
SEEMP:in menestymisen edellytysten ja haasteiden arviointiin. Tutkimuksen johtopäätöksenä
todettiin, että teknologiset ja taloudelliset edellytykset alusten energiatehokkuuden
merkittäväksi parantamiseksi ovat olemassa. Samalla todettiin, että varustamot tai muut
aluksia omistavat ja hankkivat tahot eivät ole vielä juurikaan hyödyntäneet näitä
mahdollisuuksia. Tutkimuksen johtopäätöksissä esitetään väite, että SEEMP on ainoa
olemassa oleva kansainvälinen sääntelyinstrumentti, jolla odotetaan olevan mitään
vaikutuksia meriliikennealan kasvaviin CO2 päästöihin seuraavan kahden vuosikymmenen
aikana. (Huom.: Tutkimusryhmällä on tästä hieman poikkeava käsitys. Esimerkiksi ISM:iin
sisältyvä ympäristönsuojeluohjelma ottaa kantaa tähän kysymykseen ja myöskin
rikkidirektiivi toimii päästöjä vähentävään suuntaan - joskaan CO2 ei ole siinä fokuksessa.
Myös ympäristösertifikaatit varustamoille ja aluksille ovat yleistymässä, vaikka se ei
johdukaan suoranaisesti sääntelyllä asetetuista vaatimuksista.) Tutkimus toteaa lisäksi
havaintonaan, että SEEMP:in varustamoille tosiasiallisesti asettamissa vaatimuksissa on
vakavia ristiriitoja sen kanssa, (i) mitä muilla teollisuudenaloilla on määritelty parhaiksi
käytänteiksi, viitaten ISO -standardiin ja (ii) mitä ISM edellyttää meriliikenteen
turvallisuusjohtamisjärjestelmiltä.  (Johnson et.al 2013)

9  Johnsonin (et.al) tutkimus on julkaistu arvostetulla tieteellisellä foorumilla Maritime Policy & Management.
Tästä huolimatta kyseisen tutkimuksen otsikko “Will the ship energy efficiency management plan reduce CO2
emissions? A comparison with ISO 50001 and the ISM code.” on mielestämme varsinaiseen sisältöön
verrattaessa jonkin verran harhaanjohtava. Otsikon kysymykseen ei ensinnäkään pyritä tutkimuksessa
vastaamaan. Toiseksi, ISM on käsitelty vain pintapuolisesti.
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Buhaug et.al (2009) on määritellyt IMO:n teettämässä tutkimuksessaan energiatehokkuuteen
liittyviä toimenpiteitä, joilla yhteensä kyettäisiin vähentämään alusten CO2 päästöjä 25–75 %.
(Buhaug et.al 2009) Toisaalta Johnson et.al (2013) viittaa tähän tutkimukseen ja toteaa, että
näitä potentiaaleja on toistaiseksi otettu käytäntöön erittäin rajallisesti alusten suunnittelussa,
laivanrakennuksessa ja koko alusten hankintaketjussa kilpailutuksineen jne. (Johnson et.al
2013)
Näin ollen liittyen ympäristövaikutuksiin palvelun yhteiskuntataloudellisen vaikuttavuuteen
saadaan kaksi näkökulmaa: onnettomuuksien väheneminen vähentää myös ympäristöriskejä ja
alusten energiatehokkuussuunnitelmat vähentävät alusten CO2 päästöjä.

Vaikutusmekanismin kuvaus:
Alusten turvallisuusjohtamisjärjestelmät –palvelun loogisia vaikutusmekanismeja on
havainnollistettu kuvassa 25.

Kuva 25: Alusten turvallisuusjohtamisjärjestelmät – vaikutusmekanismit
Palvelun tavoitteena on varmistaa alusten turvallisuusjohtamisjärjestelmien
määräystenmukaisuus.  Palvelun vaikuttavuus syntyy tarkastuksessa esille nousseista
poikkeamahavainnoista ja niistä aiheutuvista korjaus- ja parantamistoimista.
Vaikuttavuuspotentiaali kohdentuu pääasiassa liikenneturvallisuuteen ja jossakin määrin myös
ympäristöystävällisyyteen.

C. Johtopäätökset
ISM:n määrällisen vaikuttavuuden määrää ei ole kyetty aukottomasti osoittamaan
kvantitatiivisin menetelmin. Laadullisen tutkimuksen mukaan ISM:n kuitenkin koetaan
parantavan meriliikenteen turvallisuutta. Viranomaistoimintojen (tarkastukset ja luvat)
vaikuttavuutta ei ole suoranaisesti tutkittu. Trafin tehtävä on tarkastuksien ja lupakäsittelyn
avulla varmistaa, että turvallisuusjohtamisjärjestelmät ovat olemassa ja käytössä ja että niitä
sovelletaan määräysten edellyttämällä tavalla. Tarkastuksilla on myös sekundäärinen
vaikutusmekanismi, eräänlainen pelotevaikutus. Meriliikenteen operaattorit (varustamot tms.)
ovat tietoisia siitä, että ISM on pakollinen ja sen soveltamista valvotaan ja tarkastetaan
säännöllisesti. Näin on myös operaattorien oman edun mukaista noudattaa
turvallisuusjohtamisjärjestelmiin liittyviä määräyksiä proaktiivisesti. Onnettomuusriskien ja
sitä kautta onnettomuuksien vähenemisellä on myös positiivisia ympäristövaikutuksia. Itse
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palvelun tuottamisella on suhteellisen hyvä kustannusvastaavuus (64 %), joten julkisia varoja
käytetään palveluun kohtuullisesti. Näillä perusteilla tutkimusryhmän arvion mukaan Trafin
alusten turvallisuusjohtamisjärjestelmät –palvelu on yhteiskuntataloudelliselta
vaikuttavuudeltaan positiivinen.

5.2 Aluksille tehtävät katsastukset ja tarkastukset

Aluksille tehtävät katsastukset ja tarkastukset eivät nousseet alkuperäisen tutkimuksen
rajauksen aikana tarkemmin tutkittavien palveluiden joukkoon. Kuitenkin arvioidessaan
edellisessä kappaleessa käsiteltyjä alusten turvallisuusjohtamisjärjestelmiä tutkimusryhmä
havaitsi, että ISM:iin liittyvät tarkastukset tehdään pääosin alustarkastusten ja –katsastusten
yhteydessä. Näissä tarkastuksissa arvioidaan ISM:n lisäksi monia muita
liikenneturvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden kannalta merkittäviä alusten
ominaisuuksia. (Ks. esim. kuva 26 jäljempänä) Tutkimusryhmä totesi, että tarkastukset ja
katsastukset ovat tämän johdosta mielenkiintoinen laajempi kokonaisuus ja ansaitsevat tulla
arvioiduksi tässä tutkimuksessa.

A. Palvelukuvaus
Trafi vastaa sekä suomalaisten alusten katsastuksista, että suomalaisissa satamissa
vieraileville ulkomaalaisille aluksille suoritettavista satamavaltiotarkastuksista.

Katsastukset suomalaisille aluksille
Aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain (1686/2009)
mukaisesti peruskatsastus suoritetaan: 1) ennen aluksen asettamista liikenteeseen
suomalaisena aluksena, 2) ennen aluksen asettamista uudelleen liikenteeseen sen jälkeen, kun
aluksen koneistoon tai runkoon on tehty olennaisia muutoksia. Trafi suoritti vuonna 2012
alusten katsastuksia 1 566 kappaletta. Katsastustoimenpiteet painottuvat vuosi- ja
uusintakatsastuksiin, ajallisesti avovesikauteen. 27 prosenttia katsastustoimenpiteistä
kohdistuu matkustaja-aluksiin, seuraavaksi suurimpina luokkina ovat hinaajat ja proomut
kumpikin noin 8 prosentin osuuksilla. Vuonna 2012 merkittävin määrä puutteista kohdistui
radiolaitteisiin. Puutteiden määrä on huomattava ja lähes sama kuin itse katsastusten määrä.
Radiolaitteilla hälytetään apua paikalle tai viestitään toisille merenkulkijoille omista aikeista,
poikkeavaista olosuhteista tai vaaratilanteista. Voidaan siis todeta, että viranomaisvalvonta on
paikallaan alusten radiolaitteiden kunnon ja toimivuuden valvomiseksi. Tilanteiden
kehittyessä epäsuotuisasti tulisi myös hengenpelastuslaitteiden olla toimintakuntoisia. Silti
niidenkin kohdalla on todettu vuonna 2012 yli 700 puutetta. On selvää, että molempien
turvajärjestelmien pettäessä yhtäaikaisesti mahdollisuudet selviytyä vedenvarassa vähenevät
merkittävästi. (Kuva 26, Trafi 2013)
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Kuva 26: Trafin suorittamat katsastukset suomalaisille aluksille, puutteet 2012

Satamavaltiotarkastukset
Port State Control (PSC) eli satamavaltiotarkastukset muodostavat kansainvälisen
valvontajärjestelmän, joka koskee jäsenmaiden satamissa tai ankkuripaikoilla käyviä
ulkomaisia aluksia. Valvontaa kohdistetaan valvontajärjestelmän riskikriteerien mukaisesti
useammin suurehkon riskiluokan aluksiin, mutta kaikki alukset tarkastetaan vähintään kolmen
vuoden välein. Suomessa satamavaltiotarkastuksista vastaa Trafi. Valtuudet suorittaa
tarkastuksia sisältyvät alusturvallisuuden valvonnasta annettuun lakiin (370/1995) sekä
valtioneuvoston asetukseen ulkomaisten alusten tarkastuksesta Suomessa (1241/2010). Nämä
säädökset sisältävät vastuut ja toimintatavat, jotka on asetettu satamavaltioiden suorittamasta
valvonnasta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/16/EU sekä
Pariisin yhteistyöpöytäkirjan velvoitteissa. Satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskeva
yleismääräys sisältyy SOLAS -yleissopimukseen. (Trafi 2013)

Satamavaltiotarkastus sisältää mm. seuraavien liikenneturvallisuuteen vaikuttavien osa-
alueiden katselmoinnin:

· Aluksen todistukset ja sertifikaatit
· Turvallisuusjohtamisjärjestelmät
· Miehistöön liittyvät asiat (kompetenssit, miehityksen minimimäärät, jne.)
· Työskentely-ympäristön turvallisuus
· Hengenpelastusvarusteet (pelastusveneet, hätäpaikantimet, pelastusliivit, jne.)
· Tulensammutusvälineet
· Yleiset turvallisuusasiat (vedenpitävät ovet, turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat,

hätäpoistumistiet, ohjausjärjestelmät, luotsitikkaat, jne.)
· Hälytysjärjestelmät (yleishälytys- ja palohälytys-) (ETSC 2001)

Trafin liikenneoikeus ja kansainväliset suhteet -osasto valvoo ja koordinoi
satamavaltiotarkastusten suorittamista. Satamavaltiotarkastuksia suorittaa Trafin
tarkastusosasto, jolla on neljä alueellista valvontayksikköä, jotka sijaitsevat Helsingissä,
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Lappeenrannassa, Turussa ja Vaasassa. Alueellisilla valvontayksiköillä on vielä neljä
sivutoimipistettä Kotkassa, Maarianhaminassa, Oulussa ja Tampereella. Tarkastuksia
suorittavat 24 valtuutettua satamavaltiotarkastajaa kaikissa niissä satamissa, joissa on
kansainvälistä liikennettä. Kaikki tarkastajat suorittavat myös suuren määrän erilaisia
lippuvaltiokatsastuksia ja -tarkastuksia, mm. turvatarkastuksia (ISPS).

Suomalaisille aluksille ulkomaisissa satamissa suoritetaan myös satamavaltiotarkastuksia.
Tarkastukset suorittaa aina kulloinkin kyseessä olevan maan PSC –viranomainen. IMO on
rohkaissut paikallisten PSC –organisaatioiden ja sopimusten perustamiseen ja aiesopimukset
(MoU, Memorandun of Understanding) onkin allekirjoitettu niin että käytännössä kaikki
maailman merialueet ovat mukana: Eurooppa ja Pohjois-Atlantti (Paris MoU); Aasia ja Tyyni
valtameri (Tokyo MoU); Latinalainen Amerikka (Acuerdo de Viña del Mar); Karibianmeri
(Caribbean MoU); Länsi- ja Keski-Afrikka (Abuja MoU); Mustanmeren alue (Black Sea
MoU); Välimeri (Mediterranean MoU); Intian valtameri (Indian Ocean MoU); ja Arabia
(Riyadh MoU).  (IMO 2014)
Suomessa ulkomaisille aluksille tehdyt satamavaltiotarkastukset

Suomessa tehtiin ulkomaalaisiin aluksiin yhteensä 283 satamavaltiotarkastusta vuonna 2012.
Maamme osuus koko Paris MoU:n alueen vuoden tarkastuksista oli tuolloin vajaat 2
prosenttia. Suomessa tarkastetuista aluksista suurin osa oli Alankomaiden (71), Antigua ja
Barbudan (27), jonka alukset ovat pääosin saksalaisomistuksessa, ja Venäjän (24) lipun alla
operoivia. Tarkastusten painottuminen kyseisiin alusten lippuvaltioihin johtuu lähinnä siitä,
että niiden alukset liikennöivät usein maamme satamiin. Tarkastusmäärien osalta kehitys on
Suomessa ollut viime vuosina samankaltainen kuin muissa Paris MoU:n jäsenvaltioissa;
niiden määrät ovat ajanjaksona 2008–2012 vähentyneet 46 prosenttia. Suomessa tehdyissä
satamavaltiotarkastuksissa on aluksia pysäytetty varsin vähän. Määrät ovat viime vuosina
vaihdelleet yhdestä kolmeen pysäytykseen vuodessa. Vuonna 2012 pysäytettyjen alusten
osuus kaikista tarkastetuista aluksista oli maassamme 0,35 prosenttia, kun taas koko Paris
MoU:n alueen vastaava keskiarvo oli tuolloin 3,66 prosenttia. Ero johtuu joko
satamavaltiotarkastustoiminnan harmonisointiin liittyvistä ongelmista – joista on sekä meillä
että kansainvälisesti keskusteltu paljon – tai siitä, että Suomessa käyvät alukset ja niiden
miehistö täyttävät keskimääräistä paremmin niille asetetut vaatimukset. Todennäköisesti ero
juontaa juurensa näistä molemmista tekijöistä. Tyypillisimpiä syitä Suomessa
toimeenpantuihin alusten pysäytyksiin olivat mm. puuttuvat todistusasiakirjat sekä aluksen
rakenteessa tai varusteissa havaitut puutteet. Toimenpiteet kohdistuivat poikkeuksetta
kuivalastialuksiin. Suomessa tehdyissä satamavaltiotarkastuksissa aluksille kirjattiin yhteensä
175 erityyppistä huomautusta vuonna 2012. Kaikista tarkastetuista aluksista 66 prosenttia oli
sellaisia, joissa ei havaittu ainuttakaan puutetta. Suomessa kirjatuista poikkeamista 19
prosenttia liittyi alusten navigointilaitteistoon ja -apuvälineisiin, 16 prosenttia
paloturvallisuuteen ja 9 prosenttia hengenpelastuslaitteisiin. (Kuva 27, Trafi 2013 / Paris MoU
2013.)
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Kuva 27: Suomen satamissa Trafin tekemät satamavaltiotarkastukset ja niiden
jakautuminen 2008–2012
Ulkomailla suomalaisille aluksille tehdyt satamavaltiotarkastukset
Vuonna 2012 Suomalaisiin aluksiin tehtiin 121 satamavaltiotarkastusta Pariisin
yhteistyöpöytäkirjan eli Paris MoU:n jäsenvaltioissa. Tarkastuksista suurin osa tapahtui
Ruotsissa (24), Virossa (20) ja Saksassa (20). Tarkastusten määrät ovat ajanjaksona 2008–
2012 vähentyneet 43 prosenttia, mutta tarkastettujen alusten lukumäärä on pysynyt lähes
samana (125/121). Tämä johtuu ennen kaikkea nykyisestä riskiperusteisesta toimintatavasta,
jossa samoja aluksia ei tarkasteta enää yhtä usein kuin aiemmin, ellei siihen ole erityistä
syytä. Vakavia puutteita havaittaessa alus pysäytetään satamaan siksi kunnes poikkeamat on
korjattu tai todistukset määräystenmukaisuudesta toimitettu.
Satamavaltiotarkastusten yhteydessä on suomalaisia aluksia pysäytetty viime vuosina yhdestä
kolmeen alusta vuodessa. Pysäytysten syynä ovat olleet mm. puuttuvat todistusasiakirjat,
poltto- ja voiteluöljyn käsittelyyn liittyvät puutteet sekä navigointilaitteissa ja apuvälineissä
havaitut puutteet.
Tarkastukset, joissa suomalaisille aluksille on kirjattu vähintään yksi poikkeama, ovat samana
ajanjaksona vähentyneet 56 prosenttia. Vuonna 2012 niitä tilastoitiin kaikkiaan 51. Vuonna
2012 tehdyissä satamavaltiotarkastuksissa suomalaisille aluksille kirjattiin yhteensä 197
poikkeamaa. Edellisvuosien tapaan niistä suurin osa, noin 22 prosenttia, liittyi alusten
navigointilaitteisiin ja -varusteisiin, jotka olivat myös kansainvälisesti yleisin poikkeamien
kohde. Seuraavaksi yleisimpiä olivat paloturvallisuuteen liittyvät poikkeamat, joiden määrä
on kolmen vuoden aikana lisääntynyt 19 prosenttia. Työturvallisuutta ja
hengenpelastuslaitteita koskevat poikkeamat ovat sitä vastoin viime vuosina vähentyneet.
Poikkeamatilastoja tarkasteltaessa on syytä huomioida, että joidenkin kohteiden – kuten
aluksen putkiston ja polttoöljyn – tarkastus on käytännössä ongelmallista, mikä saattaa
vaikuttaa tilastoihin. Paris MoU luokittelee alusten lippuvaltiot kolmeen eri riskiryhmään,
jotka ovat valkoisen-, harmaan- ja mustanlipun lippuvaltiot. Lisäksi valtiot on asetettu
keskinäiseen paremmuusjärjestykseen. Vuonna 2012 Suomi oli luokiteltu valkoisen lipun
lippuvaltioksi, ja sen sijoitus oli 11. (Kuva 28, Trafi 2013 / Paris MoU 2013.)
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Kuva 28: Suomalaisille aluksille ulkomailla tehdyt satamavaltiotarkastukset ja niiden
jakautuminen 2008–2012
Ulkomailla toimivat Trafiin rinnastettavat PSC –valtuutetut viranomaistahot siis vastaavat
suomalaisille aluksille suoritetuista PSC tarkastuksista. Tästä huolimatta voidaan olettaa että
suomalaisille aluksille suoritettujen katsastusten laatu todennäköisesti korreloi samojen
alusten menestykseen (l. poikkeamahavaintojen määrään) PSC tarkastuksessa. Mikäli
suomalainen alus on läpäissyt kansallisen katsastuksen, joka on laajempi ja perinpohjaisempi
kuin PSC, pitäisi aluksen suurella todennäköisyydellä myös läpäistä PSC ulkomaisessa
satamassa.

Palvelun tuottamiseen käytetyt resurssit:
Meriliikenteen tarkastukset työllistävät Trafin henkilöstöä 6,6 HTV/a. Palvelun tuottamisen
kokonaiskustannukset ovat 667293 €/a. Asiakasmaksuina kerätään 1150000 €/a. Näin ollen
palvelun kustannusvastaavuus on 172 % ja julkista rahoitusta kyseisen palvelun tuottamiseen
ei siten käytetä ollenkaan vaan sen sijaan se tuottaa 482707 €/a.
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B. Aineisto ja analyysi

Kuva 29: Meriliikennealusten katsastusten ja tarkastusten vaikutusmekanismit
Palvelukokonaisuuden vaikutusmekanismia on havainnollistettu kuvassa 29. Trafin toiminnan
suora vaikuttavuus perustuu tarkastuksissa tehtäviin poikkeamahavaintoihin ja niistä
aiheutuviin korjaustoimenpiteisiin. Tarkastusjärjestelmän olemassaolosta sinänsä aiheutuu
epäsuora vaikuttavuus, eräänlainen pelotevaikutus. Alusten, niihin liittyvien järjestelmien,
käytänteiden ja miehistön määräystenmukaisuus ehkäisee poikkeamahavaintoja ja niistä
äärimmäisessä tapauksessa aiheutuvia viivästyksiä liiketoiminnassa. Vakava
poikkeamahavainto voi aiheuttaa aluksen pysäyttämisen (detention –mahdollinen negatiivinen
vaikutus aikakustannuksiin viittaa tähän) satamaan siihen asti kunnes poikkeama on korjattu
ja/tai todistus määräystenmukaisuudesta on toimitettu Trafille. Siten varustamoiden
liiketoimintaedun mukaista on, että tarkastuksissa ei havaita poikkeamia - tai että niitä
havaitaan mahdollisimman vähän ja ne eivät ole luonteeltaan vakavia.

Knapp ja Franses (2006) tutkivat 183819 PSC –tarkastusta sisältäneen aineiston avulla
satamavaltiotarkastusten vaikuttavuutta. Aineisto oli yhdistelty kuuden eri PSC -sopimuksen
(MoU, Memorandum of Understanding) tai toimijan rekistereihin sisältyvistä osa-aineistoista
(Pariisin MoU, USA:n rannikkovartiosto, Karibianmeren MoU, Intian valtameren MoU, Vin˜a
del Mar PSC -sopimus sekä Australian meriliikenteen turvallisuusvirasto) ja käsitti kaiken
kaikkiaan 26020 meriliikennealusta. Aineistoa käsiteltiin binäärisen logitti-regressiomallin
avulla, jolla arvioitiin alusten todennäköisyyksiä joutua onnettomuuteen. Tutkimuksessa
käytettiin kolmijakoista IMO:n (IMO 2000) määrittelemää onnettomuuksien vakavuuden
luokittelua:

· erittäin vakavat onnettomuudet: näihin liittyy aluksen menettäminen, ihmishenkien
menetyksiä tai merkittävää ympäristön pilaantumista

· vakavat onnettomuudet: näihin liittyy esimerkiksi tulipalo, räjähdys, yhteentörmäys,
pohjakosketus, myrskyvaurio, jäävahinko, rungon halkeilu tai epäily rungon viasta.
Vahingot johtavat esimerkiksi pääkoneiston pysähtymiseen, vakaviin rakenteellisiin
vaurioihin (kuten rungon puhkeaminen/repeämä/läpäisy vesilinjan alapuolella),



89

aluksen liikuntakyvyttömyyteen, ympäristön saastumiseen (määrästä riippumatta); tai
aluksen hinaus- tai pelastuspalvelutarpeeseen

· muut onnettomuudet: onnettomuudet, jotka eivät täytä yllä mainittuja kriteereitä.
Näihin sisältyvät myös vaaratilanteet tai ”läheltä piti” -tilanteet. (Vakavien ja muiden
merionnettomuuksien välinen ero on häilyvä, sillä molempien seuraukset rajoittuvat
lähinnä taloudellisiin menetyksiin.)

Tutkimuksen tulosten perusteella jokainen alukselle suoritettu satamavaltiotarkastus vähentää
aluksen riskiä joutua erittäin vakavaan onnettomuuteen keskimäärin 5 %:lla.
Satamavaltiotarkastukset vähentävät onnettomuusriskiä 43 %:lle aluksista ja
satamavaltiotarkastukset ovat tehokkaimmillaan nimenomaan erittäin vakavien
onnettomuuksien ehkäisyssä. Muiden kuin erittäin vakavien onnettomuuksien suhteen
tutkimuksen arvioinneissa ei saavutettu tilastollista merkittävyyttä, mutta niissäkin
vaikutuksen arvioitiin siis olevan positiivinen.
Tämän tutkimuksen (Knapp ja Franses 2006) julkaisemisen jälkeen käytänteitä on kehitetty
edelleen niin, että satamavaltiotarkastusten suorittamista on muutettu riskiperusteiseksi (Trafi
2013). Samoja aluksia ei myöskään tarkasteta enää yhtä usein kuin aiemmin ellei siihen ole
erityistä syytä. Yksi aluksen riskitason määrittämisessä käytettävä muuttuja on aluksen
lippuvaltion Paris MoU:n mukainen riskitaso. Siinä lippuvaltiot luokitellaan yhteen kolmesta
kategoriasta ”musta lista”, ”harmaa lista” tai ”valkoinen lista”. Ennen vuotta 1999 oli
käytössä ainoastaan musta lista. (Paris MoU 2004) Muutoksella on erittäin todennäköisesti
ollut positiivinen lisävaikutus keskimääräiseen onnettomuuksien vähenemään, mutta kyseisen
lisävaikutuksen suuruutta ei vielä pystytä tässä vaiheessa arvioimaan.
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Onnettomuuksista

Kuva 30: Hyvin vakavat merionnettomuudet ja suuronnettomuuden vaaratilanteet
Suomen aluevesillä 2002-2012
Hyvin vakavat merionnettomuudet ja suuronnettomuuden vaaratilanteet:
Onnettomuustutkintakeskus tutkii vesiliikenneonnettomuudet, jotka ovat tapahtuneet joko
Suomen aluevesillä tai joissa osallisena on ollut suomalainen alus. Tehtyjen tutkimusten
perusteella voidaan todeta, että hyvin vakavaksi luokiteltuja onnettomuuksia ja
suuronnettomuuksien vaaratilanteita on ajanjaksona 2002–2012 ollut keskimäärin kaksi
vuodessa. (Kuvat 30 ja 31, Trafi 2013.)

Kuva 31: Vakavat merionnettomuudet Suomen aluevesillä ja pohjoisella Itämerellä
2002–2012



91

Vakavat merionnettomuudet: Trafi seuraa vesiliikenneonnettomuuksia, jotka ovat tapahtuneet
joko Suomen aluevesillä tai joissa osallisena on ollut suomalainen alus. Trafin julkaisussa
(Trafi 2013) käytetyt tilastot viimeisten kymmenen vuoden ajalta perustuvat Lloyd´s List
Intelligence  -yrityksen tietoihin viranomaistiedon puutteista johtuen. Ne kattavat kansallisten
vesialueiden ohella myös muut Itämeren  pohjoisosan merialueet. Suomalaisia varustamoita
koskevissa tilastoissa ovat mukana sekä Suomen lipun alla liikennöivät alukset että muut
varustamon operoimat tai rahtaamat alukset.

Vakavaksi luokiteltujen merionnettomuuksien määrät ovat Lloyd´s List Intelligence -yrityksen
tietojen mukaan lisääntyneet Suomessa ja pohjoisella Itämerellä ajanjaksona 2002–2012.
Vuonna 2012 vakavia onnettomuuksia tilastoitiin yhteensä 26, joka on 8 tapausta enemmän
kuin kymmenen vuoden keskiarvo 18.

Kuva 32: Suomen aluevesillä ja Suomeen rekisteröidyille aluksille tapahtuneet
onnettomuudet vuonna 2012 tapaustyypeittäin
Onnettomuustyypeistä (kuva 32, Trafi 2013): Yleisin merionnettomuuksien tyyppi on aluksen
karilleajo. Niitä sattui 2012 kaikkiaan 16. Seuraavaksi yleisimpiä onnettomuuksia olivat
samana vuonna alusten yhteentörmäykset (6) ja törmäykset laitureihin tai kelluviin kohteisiin
(6). Kaikista onnettomuuksista arviolta 40 prosenttia johtui inhimillisestä virheestä, 26
prosenttia  aluksen teknisestä viasta ja 11 prosenttia vaikeista sää tai jääolosuhteista. (Trafi
2013)

Henkilövahingot
Ammattimaisen meriliikenteen onnettomuuksissa kuolee vähän ihmisiä. Kuolemaan johtaneet
onnettomuudet ovat seurausta lähes poikkeuksetta alusten uppoamisesta, jolloin osa
miehistöstä tai matkustajista on joutunut veden varaan ja hukkunut. Hukkumisen riskiin
vaikuttaa muun muassa saatavissa oleva pelastusapu sekä alusten pelastautumisvälineet.
Tyypillisissä Suomen onnettomuuksissa kuten karilleajoissa, törmäyksissä kiinteisiin
rakenteisiin ja lievissä yhteentörmäyksissä kuolemantapauksia tai vakavia loukkaantumisia ei
tapahdu juuri lainkaan. Esimerkiksi viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana Suomen
aluevesillä tapahtuneissa karilleajoissa ei ole aiheutunut henkilövahinkoja. Sen sijaan
vakavammissa yhteentörmäyksissä henkilövahinkoja tapahtuu satunnaisesti. (MKL 2008)
Papanikolaoun (et.al 2005) mukaan henkilömenetyksen todennäköisyys vakavissa
yhteentörmäyksessä on noin 10 %. Määritelmän mukaan (IMO 2000) hyvin vakavat
onnettomuudet, joita Suomen aluevesillä tapahtuu n. 2kpl/a, sisältävät joko ihmishenkien
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menetyksiä tai aluksen menetyksen - tai molempia. Näin ollen tilastollisesti voitaisiin katsoa
Suomen aluevesillä tapahtuvan keskimäärin 0,2 henkilömenetystä vuositasolla. (Papanikolaou
et al. 2005)

Toisaalta IMO on määritellyt laskennallisesti kuoleman riskejä meriliikenteessä koskien
kaikkia maailman aluksia, jotka ovat IMO määräysten alaisina. Henkilöstö, matkustajat ja
kalastajat mukaan lukien kuoleman riski on vaihdellut vuosina 2007-2010 välillä 0,00000012
- 0,00000061 kuolemaa henkilöä kohti. (Suhdeluku oli vuonna 2008 6,06E-07 ja vuonna 2010
1,20E-7; IMO International shipping, facts and figures).
Henkilövahinkojen määrä ja riskit ovat niin alhaisia, että henkilövahinkojen osuutta ei
katsottu mielekkääksi sisällyttää hyötylaskelmiin tässä tutkimuksessa. (Katso taulukko 15)

Suuronnettomuudet
Pahimmillaan yksittäisen erittäin vakavan onnettomuuden (suuronnettomuuden) kustannukset
saattavat nousta erittäin suuriksi. Exxon Valdez tankkerin Alaskan rannikolla 24.3.1989
sattuneesta karilleajosta ja siitä johtuneista öljyvahingoista aiheutui yksistään Exxon:ille
yhteensä n. 3,5 miljardin dollarin (USD) kustannukset. Tästä summasta n. 2mrd USD kului
öljyntorjuntatyöhön, 1mrd oikeudenkäyntikuluihin ja 0,5mrd USD vahingonkorvauksiin.
(Exxon 2014) Kyseiset kulut ovat siis suoria onnettomuudesta vastuussa olleelle yritykselle
koituneita kustannuksia sen aikaisella rahanarvolla mitattuna, eivätkä sisällä muita
onnettomuuden ympäristölle, kalastukselle, turismille, viranomaisille tai muille toimijoille
aiheuttamia vahinkokustannuksia. Suomen lähialueilla sattuneista suuronnettomuuksista
merkittävin on 1994 Itämerellä tapahtunut matkustajalaiva Estonian uppoaminen, jossa
menetettiin 852 ihmishenkeä. Onnettomuudessa kuolleet edustivat lukuisia eri
kansallisuuksia, mutta vertailun vuoksi suomalaisilla henkilövahinkojen yksikköarvoilla
(Tervonen, Ristikartano 2010) laskettuna pelkästään henkilömenetyksistä aiheutuneet
onnettomuuskustannukset olivat yli 1,6 miljardia euroa. Tässä tutkimuksessa pitäydytään
kuitenkin luonnollisesti onnettomuuksien keskimääräisissä kustannuksissa, josta lisää
seuraavassa kappaleessa.

C. Johtopäätökset
Suomessa tehtiin ulkomaalaisiin aluksiin yhteensä 283 satamavaltiotarkastusta vuonna 2012.
Kotimaisille aluksille Trafi suoritti vuonna 2012 alusten katsastuksia 1566 kappaletta.
Kotimaisille aluksille suoritettava katsastus on satamavaltiotarkastusta perinpohjaisempi,
laajempi ja kattavampi (Korsi 2015), joten se on tällöin myös vaikuttavuudeltaan
vähintäänkin yhtä suuri (todellisuudessa suurempi) kuin PSC. Seuraavassa laskelmassa
käytetään oletusta, että kotimaisille aluksille suoritettava katsastus on vaikuttavuudeltaan yhtä
suuri kuin satamavaltiotarkastus. Tämä oletus tehdään siitä syystä, että aikaisemman
tutkimuksen perusteella suuremman vaikuttavuuden määrällinen argumentointi ei ole
tehtävissä. Toisin sanoen tiedämme, että vaikuttavuus on suurempi, mutta emme sitä kuinka
paljon suurempi.
Yhteensä onnettomuustyyppejä ”Hyvin vakavat merionnettomuudet ja suuronnettomuuden
vaaratilanteet” sekä ” Vakavat merionnettomuudet” sattuu siis noin 20/a. Soveltaen
tutkimustuloksia (Knapp ja Franses 2006) katsastusten ja satamavaltiotarkastusten yhteensä
aikaansaama onnettomuuksien vähenemä on

20/a * 0,05 % = 1/a.

Siten katsastusten ja satamavaltiotarkastusten yhteensä aikaansaama onnettomuusvähenemä
on tutkimusten valossa yksi hyvin vakava merionnettomuus, tai suuronnettomuuden
vaaratilanne tai vakava merionnettomuus vuosittain.



93

Lundqvist (2010) tutki meriliikenneonnettomuuksien seurauksia ja kustannuksia. (Ks. kuva
33) Onnettomuuden taloudelliset vaikutukset voivat realisoitua muun muassa
varustamoyrityksen tulonmenetyksenä, turismin tai kalastuselinkeinon tulonmenetyksenä,
teollisuudelle aiheutettujen viiveiden aikaansaamina tulonmenetyksinä, pelastuspalvelun
kustannuksina (mukaan lukien esim. öljyntorjunta), henkilövahinkojen kustannuksina
(kuolemaan johtaneen henkilövahingon kustannus, hoitokustannukset, tulonmenetykset, jne.),
muulle liikenteelle aiheutuvina viiveinä (ja niistä aiheutuvina aikakustannuksina), alusten
materiaalisina vahinkokustannuksina (ml. lastin menetys) tai onnettomuuden tutkinnan
aiheuttamina kustannuksina.

Kuva 33: Yksinkertaistettu malli meriliikenneonnettomuuden (törmäys, pohjakostetus,
karilleajo) seurausten ja kustannusten muodostumisesta
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Merenkulkulaitos on selvityksessään (MKL 3/2008) arvioinut merenkulkuonnettomuuksien
kustannuksia. Kuvassa 34 (MKL 3/2008) on esitetty tutkimuksessa käytetty arviointikehikko.

Kuva 34: Merenkulkulaitoksen tutkimuksessa käytetty arviointikehikko
Taulukoissa 13 ja 14 (MKL 2008) on esitetty arvioituja keskimääräisiä kustannuksia ja
taulukossa 15 on esitetty painotetun keskimääräisen kustannuksen määrittäminen käsillä
olevaa tutkimusta varten.
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Taulukko 13. Karilleajon ja pohjakosketuksen aiheuttamat keskimääräiset
kustannukset

Taulukko 14. Alusten yhteentörmäyksen aiheuttamat keskimääräiset kustannukset (ei
koske pieniä talvimerenkulun avustustehtäviin liittyviä onnettomuuksia)

Taulukko 15. Painotetun keskimääräisen onnettomuuskustannuksen nykyarvo.

Eri onnettomuustyyppejä on painotettu hyödyntäen niiden suhteellista osuutta
onnettomuuksista. Käytetty indeksi on määritelty seuraavasti. Kuluttajahintaindeksit, kun
vuosi 2000 on lähtötasona (2000=100) vuosille 2008 ja 2014 ovat (Suomen virallinen tilasto
SVT 2014):

2000-2008 lokakuu = 109,6 ja
2000-2014 lokakuu = 120,0.

Kun haetaan lähtötasoksi vuosi 2008 (=> 2008=100), niin
100 * 120/109,6 = 109,5,

joten indeksi vuodesta 2008 tarkasteluvuoteen 2014 on
2008-2014 = 109,5.

á hinta indeksi á hinta painotettu á hinta
osuus 2008 2008-2014 2014 2014

Karilleajo/pohjakosketus 46 % 1 200 000 € 109,5 1 314 000 € 604 440 €
Muut 54 % 900 000 € 109,5 985 500 € 532 170 €
Henkilövahingot 0 % 21 000 000 € 100 21 000 000 € 0 €

1 136 610 €
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Näin ollen indeksillä 109,5 vuoden 2008 kustannukset voidaan inflaatiotarkistaa vastaamaan
vuoden 2014 tasoa. Koska katsastusten ja satamavaltiotarkastusten yhteensä aikaansaama
onnettomuusvähenemä on tutkimusten valossa yksi onnettomuus vuosittain, voidaan hyöty
arvottaa seuraavasti

1/a * 1,14 M€ = 1,14 M€/a,

joten katsastukset ja satamavaltiotarkastukset säästävät keskimäärin vuosittain 1.14 miljoonaa
euroa yhteiskuntataloudellisena hyötynä. Tätä laskelmaa voidaan pitää erittäin varovaisena,
koska siinä ei ole otettu huomioon (i) tarkastusjärjestelmän kehittämistä riskiperusteiseksi tai
(ii) muita järjestelmään sittemmin tehtyjä kehittämistoimenpiteitä. Myöskään sitä, että (iii)
volyymiltään huomattavasti merkittävämpi kotimaisten alusten katsastus on
vaikuttavuudeltaan satamavaltiotarkastusta suurempi, ei ole tässä huomioitu millään tavalla
lisäarvona. Näin ollen palveluiden yhteenlaskettu todellinen kokonaishyötykin on
todellisuudessa merkittävästi tätä yllä mainittua arviota suurempi. Julkisia varoja palvelun
tuottamiseen ei käytetä. Palvelun hyötykustannussuhde on merkittävästi suurempi kuin yksi.

5.3 Pätevyyskirjat henkilöille

A. Palvelukuvaus
Meriliikenteen henkilöstön pätevyyskirjat sisältyvät Trafin ydinprosessiin ”Henkilöluvat”.
(Ydinprosessit on kuvattu liitteessä 1.) Meriliikenteen pätevyyksistä määrätään
Valtioneuvoston asetuksessa aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä (166/2013,
muutos 464/2013). Palvelun rakennetta on havainnollistettu kuvassa 35 alla.

Kuva 35: Pätevyyskirjat henkilöille - rakenne
Jokaisella laivaväkeen kuuluvalla on oltava toimen mukainen pätevyyskirja ja mahdollisesti
myös laivatyypin tai tehtävän mukainen todistus lisäpätevyydestä. Trafilta haettavia
meriliikenteen pätevyystodistuksia ovat mm. seuraavat:

· kansipäällystöä koskevat kuljettajankirja, kotimaanliikenteen laivurinkirja,
vahtiperämiehenkirja, lähiliikenteen perämiehenkirja, lähiliikenteen päällikkökirja,
yliperämiehenkirja ja merikapteeninkirja

· konepäällystöä koskevat koneenhoitajankirja, vahtikonemestarinkirja,
konemestarinkirja, ylikonemestarinkirja ja sähkömestarinkirja

· miehistöä koskevat kansimiehen pätevyyskirja, vahtimiehen pätevyyskirja, matruusin
pätevyyskirja, konemiehen pätevyyskirja, pursimiehen pätevyyskirja, korjausmiehen
pätevyyskirja sekä laivasähkömiehen pätevyyskirja

Yllä mainittujen lisäksi pätevyyskirjoja on olemassa talousosastolle (4 erityyppistä
pätevyyskirjaa), kalastusaluksille (4 erityyppistä pätevyyskirjaa) ja näiden lisäksi yhdistettyjä
ja muita lisäpätevyystodistuksia (18 erityyppistä pätevyyskirjaa).
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Pätevyyskirja tai lisäpätevyystodistus on normaalisti voimassa viisi vuotta (kansainväliset
päällystön pätevyyskirjat, yhdistetty lisäpätevyystodistus, ylemmät
säiliöaluslisäpätevyystodistukset ja matkustaja-aluslisäpätevyystodistus) tai toistaiseksi
(miehistön pätevyyskirjat, alemmat säiliöaluslisäpätevyystodistukset ja osa muista
lisäpätevyyksistä).

Hakemuksen eteneminen kulkee normaalin luvanhakemusprosessin mukaisesti. Hakemuksen
jättämisen jälkeen Trafi tarkistaa hakemuksen ja siihen kuuluvat liitteet sekä tarvittaessa
täydentää hakemusta joko viran puolesta tai pyytää lisäselvitystä hakijalta. Trafi tekee
hakemuksen ja liitteiden nojalla myönteisen tai kielteisen päätöksen. Päätökset ja niihin
liittyvät mahdolliset rajoitukset kirjataan SAILOR – tietokantaan.  (Trafi 2015 ja työohje)

Päätösmatriisi:
Pätevyyskirjat henkilöille -palvelu nousi tutkimuksen rajauksen päätösanalyysivaiheessa
tarkemmin tutkittavien palveluiden joukkoon. Päätösmatriisin aineistosta käy ilmi, että
tiedonantajien arvion mukaan palvelu on tärkeä erityisesti merenkulun liikenneturvallisuuden
kannalta. Palvelu sai korkeimmat mahdolliset pisteet kaikissa henkilöstöön liittyvissä
liikenneturvallisuusvaikutusten osatekijöissä.

Palvelun tuottamiseen käytetyt resurssit:
Pätevyyskirjat henkilöille työllistävät Trafin henkilöstöä 10,7 HTV/a. Palvelun tuottamisen
kokonaiskustannukset ovat 1082334 €/a. Asiakasmaksuina kerätään 799130 €/a. Näin ollen
palvelun kustannusvastaavuus on 74 % ja julkista rahoitusta palvelun tuottamiseen käytetään
283204 €/a.

B. Aineisto ja analyysi
Chauvin et.al (2013) tutkivat inhimillisiä ja organisaatioihin liittyviä tekijöitä meriliikenteen
onnettomuuksissa. Tutkimuksessa todetaan viime vuosikymmenen aikana merenkulkualalla
toteutetun useita toimenpiteitä, joilla on pyritty parantamaan turvallisuustasoa (esim.
sääntelyn ja henkilöstön koulutuksen kehittäminen). 39 törmäysonnettomuutta sisältäneen
aineiston analyysi osoitti, että suurin osa törmäyksistä johtuu virheistä päätöksenteossa.
Korostuvia onnettomuuteen johtavia osatekijöitä ovat huono näkyvyys, ympäristön
havainnointiin tarkoitetun välineistön vääränlainen käyttö, tilannetietoisuuden katoaminen,
tarkkaavaisuuden puute sekä puutteet aluksen sisäisessä kommunikaatiossa. Chauvin:in
tutkimusaineiston joukossa ei ollut onnettomuuksia, jotka olisivat aiheutuneet henkilöstön
puutteellisista taidoista johtuneista virheistä. (Chauvin et.al 2013) Tutkimuksessa ei otettu
kantaa henkilöstön koulutuksen tai määräystenmukaisuuden (lupien) osuuteen
onnettomuuksissa.

Saus et.al (2010) tutkivat simulaattorikoulutuksen kehittämisen mahdollisuuksia ja
vaikutuksia navigaatiovirheistä johtuneiden meriliikenneonnettomuuksien ehkäisemisessä.
(Saus et.al 2010) Tutkimuksessa ei otettu kantaa henkilöstön koulutuksen tai
määräystenmukaisuuden (lupien) osuuteen onnettomuuksissa.

Er ja Celik (2005) laativat tutkimuksessaan menetelmän ja luokittelun, jonka avulla on helppo
kerätä tietoa inhimillisen virheen osuudesta meriliikenteen turvallisuuden hallintaprosessista
ja onnettomuustilastoista. (Er ja Celik 2005) Tutkimuksessa ei otettu kantaa henkilöstön
koulutuksen tai luvilla osoitetun määräystenmukaisuuden osuuteen onnettomuuksissa tai
niiden ehkäisemisessä.

Vaikutusmekanismin kuvaus:
Palvelun vaikutusmekanismeja on havainnollistettu kuvassa 36.
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Kuva 36: Pätevyyskirjat henkilöille – vaikutusmekanismit

C. Johtopäätökset
Kirjallisuusselvityksen tulokset olivat melko laihat. Inhimillisistä tekijöistä (ja muista
onnettomuuksiin myötävaikuttaneista tekijöistä) löytyy verrattain runsaasti luokitteluja ja
tutkimusta, mutta henkilölupien ja/tai niihin liittyvän koulutuksen tutkimusta ei näyttäisi
tehdyn laajamittaisesti.

Tätä palvelua koskee pitkälti samansuuntaiset johtopäätökset, mitä aiemmin todettiin ilmailun
henkilölupia arvioitaessa.  Meriliikenteen henkilöstön koulutustasolla ja lupien voimassaolon
edellytyksenä olevilla muilla vaatimuksilla on merkittävä rooli siinä, että meriliikenne on
erittäin turvallista. Trafin rooli henkilöluvat myöntävänä viranomaisena on varmistaa se, että
meriliikenteen henkilöstö on määräystenmukaista. Myös meriliikenteessä
lupaviranomaisroolinsa lisäksi Trafi on vastaa ja vaikuttaa muihin luvan ennakkoedellytyksinä
oleviin osa-alueisiin. Trafi vastaa Suomessa toimivien meriliikenteen
koulutusorganisaatioiden laadusta, sisällöistä ja luvista. Henkilölupaprosessi on osa
suurempaa kokonaisuutta ja sen vaikuttavuuden eristäminen kokonaisuudesta on
monimutkaista.

Palvelun vaikuttavuutta arvioitaessa on huomioitava, että (i) palvelun tuottamisella on hyvä
kustannusvastaavuus ja siten julkisia varoja palveluun käytetään erittäin rajallisesti, (ii)
meriliikenteessä toimivan henkilöstön pätevyyskirjojen hallinta on kansainvälisten
määräysten ja sitoumusten nojalla pakollista, (iii) palvelu on välttämätön osa hyvin toimivaa
meriliikenteen turvallisuuden takaamiseksi olemassa olevaa prosessia ja (iv) ilman valvontaa
koko meriliikenteen henkilöstön pätevyyteen liittyvä säännös- ja määräyspaletti menettää
merkityksensä ja sitä kautta vaikuttavuutensa.. Tällä perusteella voidaan arvioida, että
palvelun yhteiskuntataloudellinen vaikuttavuus on hyvä ja vähintäänkin suurempi kuin yksi.
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5.4 Alusten rekisteröinti, vaihdanta

A. Palvelukuvaus
Suomalaisista kauppamerenkulkuun käytettävistä aluksista pidetään alusrekisteriä.
Alusrekisteriä pitävät Liikenteen turvallisuusvirasto ja Ahvenanmaan lääninhallitus.
Liikenteen turvallisuusvirasto pitää alusrekisteriä muun Suomen osalta ja Ahvenanmaan
valtionvirasto vastaa niistä aluksista, joiden kotipaikka on Ahvenanmaan maakunnassa. Nämä
viranomaiset käsittelevät myös aluskiinnitysasiat. Alusrekisterin yhteydessä pidetään
alusrakennusrekisteriä sekä historiarekisteriä. Alusten rekisteröinnistä säädetään
alusrekisterilaissa (512/1993) ja alusrekisteriasetuksessa (874/1993). Aluksen kansallisuudesta
säädetään merilain 1 luvun 1 §:ssä (1302/1999) ja sen soveltamisesta annetussa asetuksessa
(1304/1999). Aluskiinnityksistä säädetään aluskiinnityslaissa 211/1927).
Asia tulee vireille asiakkaan hakemuksesta ja aluskiinnityshakemus tulee vireille, kun kaikki
tarvittavat asiakirjat ovat vastaanotettu. Suomalainen, vähintään 15 metriä pitkä alus
rekisteröidään alusrekisteriin ennen kuin sitä saadaan käyttää kauppamerenkulkuun. Alus on
suomalainen ja oikeutettu käyttämään Suomen lippua, jos Suomen kansalainen tai
suomalainen oikeushenkilö omistaa enemmän kuin kuusi kymmenesosaa aluksesta.
Alusrekisteriin voidaan omistajan pyynnöstä merkitä myös kauppamerenkulkuun käytettävä
suomalainen alus, jonka pituus on vähintään 10 metriä (vapaaehtoinen rekisteröinti). Maa- ja
metsätalousministeriön ylläpitämään kalastusalusrekisteriin merkitty alus on rekisteröitävä
myös alusrekisteriin, jos se täyttää edellä mainitut rekisteröinnin edellytykset.

Alukselle annetaan todistuksena alusrekisteröinnistä kansallisuuskirja. Tietyissä tapauksissa
alukselle voidaan antaa väliaikainen kansallisuustodistus. Aluksen kansallisuuden mukaan
määräytyvät muun muassa alukseen sovellettavat turvallisuus-, miehitys-, työaika-, vero-,
sosiaaliturva-, ja eläkesäännökset.

Lähtökohtana aluksen rekisteröinnissä ja sen edellytyksenä olevien asiakirjojen määrityksessä
on tarpeellinen selvitys omistusoikeudesta. Alusrekisterin rekisterimerkintä ei luo
omistusoikeutta. Rekisterimerkintä luo ainoastaan olettaman omistusoikeudesta.
Omistusoikeus syntyy saantokirjojen kuten esimerkiksi kauppakirjan (Bill of Sale)
perusteella, jotka toimitetaan rekisterin pitäjälle rekisterimerkinnän tekemiseksi. Rekisteröinti
ei siten korjaa virheellisesti tehtyä luovutusta.  (Trafi työohje ”Liikennerekisterit -osaston
rekisteripäätökset -yksikön työohje alusten rekisteröinnistä ja aluskiinnityksistä” 1.8.2013)

Alusten rekisteröintiin ja kiinnittämiseen liittyvät asiat käsitellään Trafin rekisteripäätökset -
yksikössä. Trafi on siirtynyt sähköiseen asianhallintajärjestelmään 1.4.2014, joten luotettavaa
tilastotietoa on saatavilla vain ajalta 1.4-10.12.2014. Alusrekisteröinnin hakemusasiat Trafilla
ovat seuraavat; rekisteröintihakemuksen käsittely (rekisteröinti tai muutos rekisteritietoihin),
Kiinnitysasiat (kiinnityksen vahvistaminen, uudistaminen tai kuolettaminen; kiinnityksen
etuoikeusjärjestyksen muuttaminen) ja rekisteristä poisto.

Lisäksi Trafi antaa erilaisia alusrekisteriasiakirjoja (kansallisuuskirja tai väliaikainen
kansallisuustodistus, rekisteriote, ei-rekisterissä -todistus tai todistus rekisteristä
poistamisesta) sekä muita alusasiakirjoja (rasitustodistus, historiatiedot -asiakirja,
tunnuskirjainpäätös)

1.4 lukien Trafille on tullut vireille kaikkiaan 252 alusrekisterin hakemus- /ilmoitusasiaa.
Näistä 59 tapauksessa on jouduttu lähettämään selvityspyyntö hakemuksen/ilmoituksen
puutteellisuuden vuoksi. Selvityspyynnöt kohdistuvat hakemusasioissa alusten
rekisteröintihakemuksiin (saapunut 45 kpl, pyydetty lisäselvitystä 24 asiassa) ja kiinnityksen
vahvistamishakemuksiin (saapunut 18 kpl, pyydetty lisäselvitystä 7 asiassa).  Kaikkien
asiaryhmien selvityspyyntöjen määrät ovat saatavilla yksittäishauilla, mutta tässä



100

keskeisimmät. (email kysely Niina Kallio Trafi 10.12.2014). Palvelun rakenne on esitetty
kuvassa 37.

Kuva 37: Alusten rekisteröinti –palvelun rakenne

Päätösmatriisi:
Alusten rekisteröinti -palvelu nousi tutkimuksen rajauksen päätösanalyysivaiheessa
tarkemmin tutkittavien palveluiden joukkoon. Päätösmatriisin aineistosta käy ilmi, että
tiedonantajien arvion mukaan palvelu on tärkeä markkinavalvonnan kannalta.

Palvelun tuottamiseen käytetyt resurssit:
Alusten rekisteröinti -palvelu työllistävää Trafin henkilöstöä 0,2 HTV/a. Palvelun tuottamisen
kokonaiskustannukset ovat 19813 €/a. Asiakasmaksuina kerätään 58725 €/a. Näin ollen
palvelun kustannusvastaavuus on 296 % ja julkista rahoitusta palvelun tuottamiseen ei käytetä
ollenkaan.

B. Aineisto ja analyysi
Alusten rekisteröintitoiminnolla ei voida katsoa olevan suoraa vaikutusta meriliikenteen
turvallisuuteen, ympäristöystävällisyyteen tai sujuvuuteen. Rekisteripalvelun ylläpitäminen on
kuitenkin välttämätöntä ja tarpeellista. Palvelu on merkittävä markkinavalvonnan kannalta ja
se on edellytyksenä alusten omistuksen todentamisessa, omistajan vaihdoksissa ja yleensäkin
vaatimuksena alusten käyttämisessä kauppamerenkulussa. Palvelu on merkittävä myös
rahoitus- ja vakuutussektorin kannalta, sekä mahdollisissa onnettomuustapauksissa myös
vastuutahojen selvittämisessä. Ajan tasalla oleva rekisteri on merkityksellinen tekijä
liikennejärjestelmän ja yhteiskunnan toimintavarmuuden varmistamisessa poikkeusoloissa.
Rekisteri on myös tarvittaessa pelastuspalveluiden käytettävissä.

C. Johtopäätökset
Pelkästään palvelun tuottamiseen käytettyjen resurssien valossa alusten rekisteröintitoiminnon
hyöty-kustannussuhde on valtiontalouden perspektiivistä n. 3. Tutkimusryhmä arvioi, että
palvelun välttämättömyyden ja hyödyllisyyden johdosta alusten rekisteröinnin todellinen
kokonaishyöty-kustannussuhde on merkittävästi tätä suurempi.
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5.5 Meriliikenteen turvallisuus ja ympäristö sekä Trafi

Merenkulku on merkittävä globaali elinkeino: noin 90 prosenttia kaikesta maiden välisestä
kaupasta kuljetetaan meritse. Merenkulku on kansainvälinen liikennemuoto, jota säännellään
niin globaalilla, eurooppalaisella kuin kansallisella tasolla. Sääntelyn tavoitteena on
kansainvälisen meriliikenteen ja kotimaanliikenteen turvallisuus ja ympäristöystävällisyys.

Sääntelyn pohjana ovat YK:n alaisen Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO)
yleissopimukset. Keskeisiä kansainvälisiä yleissopimuksia ovat meriturvallisuutta sääntelevä
SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea). Merenkulun
ympäristönsuojelua koskeva lainsäädäntö perustuu pääosin MARPOL-yleissopimukseen
(International Convention for the Prevention of Pollution from Ships) sekä Itämeren
valtioiden väliseen Itämeren suojelusopimukseen (Helsingin sopimus, 1992).

Lisäksi Euroopan unionilla on asetuksia ja direktiivejä, jotka koskevat EU-maiden
merenkulkua. EU-sääntelyn tavoitteena on taata ihmisten ja tavaroiden vapaa liikkuvuus EU-
alueella. Suurin osa yhteisötason meriliikennettä koskevista toimenpiteistä on kuitenkin
syntynyt jäsenvaltioiden reaktiona meriliikenteen kansainvälisen toimintaympäristön
muutokseen. Taustalla ovat muun muassa tapahtuneet merionnettomuudet, kuten
öljyvahingot. Hyvänä esimerkkinä EU-sääntelystä on satamavaltiodirektiivi, jonka avulla
valvonta kohdistetaan huonokuntoisiin aluksiin.
Merenkulussa tavoitteena on säilyttää saavutettu hyvä turvallisuustaso. Keskeisenä välineenä
tässä työssä on turvallisuuskulttuuri. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilla on vahva rooli
sekä merenkulkijoiden ammattipätevyyden varmistamisessa että alusturvallisuudesta
huolehtimisessa katsastusten ja tarkastusten avulla.
Trafi osallistuu aktiivisesti kansainväliseen toimintaan sekä IMOssa että EU-tasolla. Viime
vuosina Trafia on työllistänyt muun muassa kansainvälisen merenkulkijain koulutusta,
pätevyyksiä ja vahdinpitoa koskevan STCW-yleissopimuksen (Standards of Training,
Certification and Watchkeeping) uudistaminen sekä sen toimeenpanon valmistelu yhdessä
liikenne- ja viestintäministeriön kanssa.

Kansainvälisten sopimusten ja EU-sääntelyn lisäksi tarvitaan myös merenkulkua ja
vesiliikennettä koskevaa kansallista lainsäädäntöä ja kansallisia määräyksiä. Kansalliset
määräykset koskevat pääosin kotimaanliikenteessä liikennöivien alusten teknisiä
turvallisuusvaatimuksia.

Samoin kuin edellä käsitelty ilmailu, myös meriliikenne on siis voimakkaasti kansallisin sekä
kansainvälisin ohjein ja määräyksin säännelty liikennemuoto. Pääosa viranomaisten
toiminnan määrittelystä, kehittämisestä ja suuntaamisesta tehdään yhdessä kansainvälisillä
foorumeilla. Trafi on erittäin olennainen ja keskeinen toimija näiden sovittujen periaatteiden
jalkauttamisessa ja toteuttamisessa. Sitä kautta Trafi on siis olennainen avaintekijä
meriliikenteen turvallisuuden, sujuvuuden ja ympäristöystävällisyyden ylläpitämisessä,
yhtenä välttämättömänä osana hyvin toimivaa koneistoa. Aiempana esitetyt meriliikenteen
viranomaispalveluiden arviot tukevat tätä johtopäätöstä.
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6 RAIDELIIKENNE

6.1 Auditoinnit

A. Palvelukuvaus
Auditoinnilla tarkoitetaan rautatieliikenteen harjoittajan ja rataverkonhaltijan
turvallisuusjohtamisjärjestelmän auditointia. Auditointi sisältyy Trafin ydinprosessiin
”Valvonta, Tarkastukset”. (Ydinprosessit on kuvattu liitteessä 1.)

Auditoinnin suunnittelu: Koordinoiva ylitarkastaja päättää auditoitavan kohteen perusteella
auditoinnin johtavan auditoijan (jatkossa ”auditoija”), joka nimeää avustavat auditoijat ja
sopii alustavan aikataulun auditoitavan kohteen kanssa. Auditoija kartoittaa ja määrittelee
auditoinnin aihealueet (yhdessä koordinoivan ylitarkastajan kanssa); laatii suunnitelman ja
lähettää sen auditoitavan kohteen yhdyshenkilölle sekä sopii yhdyshenkilön kanssa siitä,
missä auditointi suoritetaan.

Auditoinnin toteutus: Auditoija selvittää auditoinnin kulun ja aikataulun. Auditoija sekä
avustavat auditoijat suorittavat auditoinnin esittämällä kysymyksiä ja pyytämällä todisteita
asian todentamiseksi. Auditointiryhmällä on käytettävissään laaja valmiiksi laadittu
kysymyspatteristo, joista käytetään joko kaikkia tai vain osaa, auditoinnin kohteesta riippuen.
Lisäksi voidaan suorittaa tarkastus kentällä. Auditoijan johdolla todetaan auditoinnissa esiin
tulleet havainnot ja kerrotaan auditoinnin tulokset.

Auditoinnin jälkiseuranta: Auditointiin osallistuneet auditoijat laativat yhdessä raportin, jonka
johtava auditoija allekirjoittaa. Auditointiraportin saatekirjeessä esitetään auditoinnissa
havaittuihin poikkeamiin korjaavien toimenpiteiden aikataulu. Auditoija lähettää
auditointiraportin ja valvoo, että vastineet korjaavista toimenpiteistä saapuvat määräajassa,
minkä jälkeen koordinoiva ylitarkastaja ja auditoija tarkastavat esitykset. Todettuaan ne
riittäviksi he antavat hyväksyvän päätöksen korjatuista toimenpiteistä tai hyväksynnän
mahdolliselle lisäaikapyynnölle. Tarvittaessa voidaan suorittaa erillinen tarkastuskäynti asian
todenperäisyyden varmistamiseksi. Mikäli esitykset eivät ole riittäviä, tieto välitetään luvan
myöntäneelle yksikölle. Auditoijat esittelevät auditoinnissa tehdyt havainnot säännöllisesti
arviointikokouksissa, joissa sovitaan mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Auditoija päättää asian
ja kirjaa tulokset seurantataulukkoon. Palvelun rakennetta on havainnollistettu kuvassa 38.

Kuva 38: Auditoinnin rakenne
Päätösmatriisi:
Auditoinnit nousivat tutkimuksen päätösanalyysivaiheessa tarkemmin tutkittavien palveluiden
joukkoon. Päätösmatriisin aineistosta käy ilmi että tiedonantajien arvion mukaan
rataverkonhaltijan ja liikenteen harjoittajan auditoinnit ovat tärkeitä liikenneturvallisuuden,
ympäristön ja liikennemarkkinavalvonnan kannalta. Liikenneturvallisuusvaikutusten
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alakategoriassa ”toimija” palvelu sai toiseksi korkeimmat mahdolliset pisteet. Lisäksi palvelu
sai korkeita pisteitä ympäristöystävällisyyden osatekijän ”valvonta” osalta sekä kriteerin
”liikennemarkkinoiden valvonta” osalta.

Palvelun tuottamiseen käytetyt resurssit:
Auditoinnit työllistävät Trafin henkilöstöä 1 HTV/a. Palvelun tuottamisen
kokonaiskustannukset ovat 101105 €/a. Asiakasmaksuina kerätään 30000 €/a. Näin ollen
palvelun kustannusvastaavuus on 30 % ja julkista rahoitusta palvelun tuottamiseen käytetään
71105€/a.

B. Aineisto ja analyysi
Palvelun vaikuttavuutta tutkittiin kirjallisuusselvityksellä. Taulukossa 16 on esitetty
tilastotietoa raideliikenteen henkilövahingoista Euroopassa (lähde Eurostat 2014).

Taulukko 16. Henkilövahingot raideliikenteessä EU-28 alueella 2013

Onnettomuustyyppi Matkustaja Henkilöstö Muu Yhteensä
Törmäys 7 29 5 41
Suistuminen 242 2 4 248
Tasoristeys 8 6 636 650
Liikkuva kalusto 93 49 1061 1203
Tulipalo 0 1 9 10
Muu 8 19 40 67
Yhteensä 358 106 1755 2219

Yleisimmät henkilövahinkoihin johtaneet onnettomuustyypit olivat tasoristeyksissä
tapahtuneet onnettomuudet ja liikkuvan kalustoon liittyvät onnettomuudet, yhdessä nämä
kaksi kattavat 83,5 % kaikista henkilövahingoista ja 90,6 % kuolemista. (Eurostat 2014)
Ainoastaan 20,9 % raideliikenteen onnettomuuksien uhreista (kuolemat ja loukkaantumiset)
olivat junamatkustajia tai raideliikenteessä työskentelevää henkilöstöä. Loppuosa (79,1 %)
koostuu muista kuin matkustajista ja henkilöstöstä, esim. tasoristeysten käyttäjistä tai
luvattomista henkilöistä raideliikennealueella. Junamatkustajille tai raideliikenteessä
työskentelevälle henkilöstölle vaarallisimpia onnettomuustyyppejä ovat suistumis- ja
törmäysonnettomuudet.
Voidaan olettaa, että raideliikenteen auditoinneilla on vaikuttavuutta kaikkien tai lähes
kaikkien onnettomuustyyppien toteutumisriskeihin.

Vaikutusmekanismin kuvaus:
Palvelun tavoitteena on varmistaa raideliikenteen turvallisuusjohtamisjärjestelmien
määräystenmukaisuus.  Palvelun vaikuttavuus syntyy auditoinneissa esille nousseista
poikkeamahavainnoista ja niistä aiheutuvista korjaus- ja parantamistoimista.
Vaikuttavuuspotentiaali kohdentuu pääasiassa liikenneturvallisuuteen ja pienissä määrin myös
ympäristöystävällisyyteen. Vaikutusmekanismia on havainnollistettu kuvassa 39.
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Kuva 39: Raideliikenteen auditointi – vaikutusmekanismit

C. Johtopäätökset
Raideliikenteen tuvallisuusjohtamisjärjestelmien auditointien tai niihin liittyvien muiden
viranomaistoimintojen vaikuttavuutta ei ole suoranaisesti tutkittu aiemmin. Trafin tehtävä on
tarkastuksien avulla varmistaa, että turvallisuusjohtamisjärjestelmä on olemassa ja rataverkon
haltijan tai raideliikenteen harjoittajan käytössä ja että sitä sovelletaan määräysten
edellyttämällä tavalla. Tarkastuksilla on myös sekundäärinen vaikutusmekanismi, eräänlainen
pelotevaikutus. Rautatieliikenteen harjoittajat ja rataverkonhaltijat ovat tietoisia siitä, että
järjestelmän soveltamista tarkastetaan säännöllisesti. Näin on toimijoiden oman edun
mukaista noudattaa turvallisuusjohtamisjärjestelmiin liittyviä määräyksiä ennakoivasti.
Tutkimusryhmän arvion mukaan Trafin raideliikenteen auditointipalvelu on
yhteiskuntataloudelliselta vaikuttavuudeltaan positiivinen.

6.2 Valvontatehtävät kentällä

A. Palvelukuvaus
Valvontatehtävillä kentällä tarkoitetaan rautatieliikenteen harjoittajan ja rataverkonhaltijan
valvontaan liittyviä tarkastuksia. Palvelun rakennetta on havainnollistettu kuvassa 40.

Kuva 40: Valvontatehtävät kentällä -palvelun rakenne
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Valvontatehtävät kentällä sisältyvät Trafin ydinprosessiin ”Valvonta, Tarkastukset”.
(Ydinprosessit on kuvattu liitteessä 1.)
Koordinoiva ylitarkastaja vastaa valvontasuunnitelman laadinnasta. Valvontasuunnitelman
laadinnassa ovat mukana yksiköiden päälliköt (kuljetusorganisaatio ja infraorganisaatio).
Pääsääntöisesti valvontaa tehdään ennalta ilmoittamatta pistokoeluontoisesti. Ilmoitusta
tarvitaan seuraavissa tapauksissa: ajoluvat portilta, muut kulkuluvat, ilmoittautumiset
yrityksen valvomoon ja yrityksen oma turvallisuuskoulutus. Ilmoituksen laatii ja lähettää
valvottavalle kohteelle vastuuvalvoja. Koordinoiva ylitarkastaja määrittelee tapauskohtaisesti
valvojat eri kohteisiin. Valvontakohteiden mukaiset varusteet, tarvittavat
turvallisuuskoulutukset ja muut erityisvaatimukset selvitetään ja järjestetään
valvontatapahtumaan.

Koordinoiva ylitarkastaja vastaa valvontasuunnitelman mukaisen valvonnan toteutumisesta,
vastuuvalvoja huolehtii tarkastuslistan mukaisesta valvonnasta. Kriittiset komponentit ja
valvontakohteet on määritelty eri rautatieturvallisuuden osa-alueista laadituissa
tarkastuslistoissa (esimerkiksi infrastruktuuri, ratatyömaat, oppilaitos, vaihtotyö, vaunusto,
viestintä, jne.) Rautatieturvallisuusriskin ilmennettyä valvontakohteeseen pyritään menemään
välittömästi. Vakavista turvallisuuspuutteista ilmoitetaan välittömästi turvallisuusluvan tai –
todistuksen haltijalle suullisesti, puhelimitse tai sähköpostitse. Erittäin vakavissa
turvallisuuspoikkeamissa vastuuvalvoja voi keskeyttää toiminnan. Mikäli mahdollista ennen
toiminnan keskeyttämistä, vastuuvalvoja ilmoittaa tilanteesta koordinoivalle ylitarkastajalle,
joka hyväksyy menettelyn toiminnan keskeyttämisestä.

Vastuuvalvoja laatii valvonnasta raportin, jossa on kuvattu valvonnassa tehdyt havainnot
viitaten säädös- ja määräysperusteisiin sekä turvallisuusjohtamisjärjestelmän edellyttämiin
vaatimuksiin. Raportissa ilmoitetaan myös mahdolliset määräajat korjaaville toimenpiteille.
Vastuuvalvoja lähettää raportin valvonnasta joko kirjeitse tai sähköpostitse valvontakohteen
yhteyshenkilölle.
Valvonnan toimenpiteiden seuranta: Vastuuvalvoja tarkastaa ja hyväksyy yhdessä
koordinoivan ylitarkastajan kanssa korjaavien toimenpiteiden esitykset aikatauluineen.
Hyväksyttyjen korjaavien toimenpiteiden jalkautusta seurataan tarvittaessa erillisillä
pistokoeluontoisilla tarkastuksilla. Toimijoiden valvontaryhmässä käydään säännöllisesti läpi
valvontaraporttien havainnot. Todettuaan korjaavat toimenpiteet riittämättömiksi
vastuuvalvoja pyytää turvallisuusluvan tai – todistuksen haltijalta lisäselvityksen korjaavien
toimenpiteiden loppuunsaattamiseksi. Vakavista poikkeamista ilmoitetaan välittömästi sille
luvan myöntäneelle yksikölle, jota poikkeama koskee.

Päätösmatriisi:
Kentällä tapahtuvat valvonnat nousivat tutkimuksen päätösanalyysivaiheessa tarkemmin
tutkittavien palveluiden joukkoon. Päätösmatriisin aineistosta käy ilmi että tiedonantajien
arvion mukaan rataverkonhaltijan ja liikenteen harjoittajan valvontatarkastukset ovat tärkeitä
lähinnä liikenneturvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden kannalta.
Liikenneturvallisuusvaikutusten alakategoriassa ”infran kunto” palvelu sai toiseksi
korkeimmat mahdolliset pisteet, kuten myös ympäristöystävällisyyden osatekijän ”valvonta”
osalta. Lisäksi palvelu sai pisteitä liikenneturvallisuuden osatekijöiden ”kuljettajan kunto” ja ”
kaluston kunto” osalta sekä kriteerin ”liikennemarkkinoiden valvonta” osalta.

Palvelun tuottamiseen käytetyt resurssit:
Valvontatehtävät kentällä työllistävät Trafin henkilöstöä 1 HTV/a. Palvelun tuottamisen
kokonaiskustannukset ovat 101105 €/a. Asiakasmaksuina kerätään 30000 €/a. Näin ollen
palvelun kustannusvastaavuus on 30 % ja julkista rahoitusta palvelun tuottamiseen käytetään
71105 €/a.
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B. Aineisto ja analyysi
Tästä palvelusta ei ole ollut löydettävissä riittävästi materiaalia. Kirjallisuudesta materiaalia
löytyy jonkin verran aika yleisellä tasolla löytyy, mutta viranomaisroolista ja
viranomaistoimintojen vaikuttavuudesta ei ollenkaan. Kuvassa 41 alla on esitetty palvelun
vaikutusmekanismin kuvaus.

Vaikutusmekanismin kuvaus:

Kuva 41: Valvontatehtävät kentällä – vaikutusmekanismit
Valvontatehtävät kentällä – palvelun vaikutusmekanismia on havainnollistettu kuvassa 41.
Palvelun vaikuttavuus syntyy tarkastusten aikana esille nousseista poikkeamahavainnoista ja
niistä aiheutuvista korjaus- ja parantamistoimista. Vaikuttavuuspotentiaali kohdentuu kaikkiin
osa-alueisiin, eli liikenteen turvallisuuteen, ympäristöystävällisyyteen ja sujuvuuteen.

C. Johtopäätökset
Tällä toiminnolla on vahva analogia kahteen aiemmin käsiteltyyn palveluun, nimittäin
ilmailun asematasotarkastuksiin ja meriliikenteen alustarkastuksiin. Lisäksi palvelulla on
selkeä analogia myös edellä käsiteltyyn auditointipalveluun. Riittämättömän palvelukohtaisen
aineiston perusteella palvelu päätettiin kuitenkin siirtää koriin 3.

6.3 Vaaralliset aineet, valvonta

A. Palvelukuvaus
Kotimaisissa rautatiekuljetuksissa noudatetaan kaikkia kuljetusmuotoja koskevaa lakia
(719/1994 muutoksineen) sekä rautatiekuljetuksia koskevaa valtioneuvoston asetusta
(195/2002 muutoksineen) sekä ministeriön asetusta vaarallisten aineiden kuljetuksesta
rautatiellä (370/2011). Ministeriön asetuksen liitteet sisältävät yksityiskohtaiset säännökset
mm. vaarallisten aineiden luokituksesta, pakkauksista, tarvittavista asiapapereista,
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ajoneuvojen hyväksynnästä ja varusteista, ajoluvasta, vapaarajoista sekä rahtikirjan,
pakkausten ja ajoneuvon/vaunun merkinnöistä.
Kansainväliset RID-määräykset ovat olleet perustana laadittaessa Suomen kansallisia
rautatiekuljetusmääräyksiä. Trafi valvoo vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia ja niihin
liittyvää tilapäistä säilytystä. Suomesta lähteviä ja Suomeen tulevia vaarallisten aineiden
rautatiekuljetuksia ja niihin liittyvää tilapäistä säilytystä valvovat myös Tulli ja
Rajavartiolaitos kumpikin toimialallaan. Trafilla on myös näissä tapauksissa ensisijainen
valvontavastuu.
Onnettomuusraportointi

Jos vaarallisen aineen kuormauksen, kuljetuksen tai purkamisen taikka säiliön sekä
irtotavaravaunun ja -kontin täytön yhteydessä sattuu ministeriön asetuksen (370/2011) liitteen
kohdassa 1.8.5 tarkoitettu onnettomuus, kuormaajan, täyttäjän, kuljetuksen suorittajan tai
vastaanottajan on kunkin toiminnassaan tapahtuneesta onnettomuudesta viipymättä annettava
ministeriön asetuksessa olevan mallin mukainen onnettomuusraportti Trafiin ja
Onnettomuustutkintakeskukseen. Jos kyseessä on radioaktiivisen aineen kuljetus, raportti
annetaan Säteilyturvakeskukselle.
Erillissopimukset

RID-erillissopimuksia saa noudattaa vaarallisten aineiden kuljetuksissa niiden maiden välillä,
jotka ovat allekirjoittaneet ko. sopimuksen. Suomen allekirjoittamaa RID-erillissopimusta saa
soveltaa myös kansallisissa vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksissa. Tällä hetkellä ei ole
voimassa Suomen allekirjoittamia RID-erillissopimuksia.

Turvallisuusneuvonantaja
Yrityksillä, jotka kuljettavat tai kuormaavat vaarallisia aineita tai joiden toiminnalla on
muuten vaikutusta näiden aineiden kuljetusturvallisuuteen tie- ja/tai rautatiekuljetuksissa, on
nimettävä erityisesti tätä tarkoitusta varten koulutettu henkilö yrityksen
turvallisuusneuvonantajaksi. Turvallisuusneuvonantajaksi nimettävän henkilön tulee suorittaa
koe, jonka ottaa vastaan Trafi. Turvallisuusneuvonantajaa koskeva lainsäädäntö on annettu
valtioneuvoston asetuksella 274/2002. (Trafi 2015)

Päätösmatriisi:
VAK valvonta nousi tutkimuksen päätösanalyysivaiheessa tarkemmin tutkittavien palveluiden
joukkoon. Päätösmatriisin aineistosta käy ilmi että tiedonantajien arvion mukaan VAK
valvonta on tärkeää etenkin ympäristöystävällisyyden kannalta. Palvelu sai toiseksi
korkeimmat mahdolliset pisteet osatekijän ”valvonta” osalta.

Palvelun tuottamiseen käytetyt resurssit:
VAK valvonta työllistää Trafin henkilöstöä 1 HTV/a. Palvelun tuottamisen
kokonaiskustannukset ovat 101105 €/a. Asiakasmaksuina kerätään 33000 €/a. Näin ollen
palvelun kustannusvastaavuus on 33 % ja julkista rahoitusta palvelun tuottamiseen käytetään
68105 €/a.

B. Aineisto ja analyysi
Tästä palvelusta materiaalia löydettiin erityisen heikosti. Esimerkiksi palvelun työohjetta ei
ollut saatavilla. Näin ollen tutkimusryhmälle jäi vajavainen käsitys siitä, mitä tämän palvelun
yhteydessä Trafissa käytännössä tehdään. Julkisen materiaalin perusteella tiedetään, että:
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- Trafi valvoo vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia ja niihin liittyvää tilapäistä
säilytystä.

- Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvistä onnettomuuksista ilmoitetaan Trafille
- Turvallisuusneuvonantajaksi nimettävän henkilön suorittaman kokeen ottaa vastaan

Trafi

Kirjallisuudesta aika yleisellä tasolla aineistoa löytyy (VAK riskit ja niiden hallinta mm.
teknologian ja tietojärjestelmien avulla; katso esim. alla), mutta viranomaisroolista saatikka
sen vaikuttavuudesta erittäin vähän.

- Liu, X., Saat, M.R., Barkan, C.P.L. (2013) Integrated risk reduction framework to
improve railway hazardous materials transportation safety .

- Saat, M.R., Barkan, C.P.L. (2011) Generalized railway tank car safety design
optimization for hazardous materials transport: Addressing the trade-off between
transportation efficiency and safety.

- Cafiso,  S.,  Di  Graziano,  A.,  Di  Blasi,  N.  (2006)  Risk  assessment  on  railway
transportation of hazardous materials .

- Vainiomäki (2014) Onnettomuudet ja vaaratilanteet vaarallisten aineiden kuljetuksissa
rautateillä.  Trafi Liikenteen analyysit, suppea analyysi.

Kuva 42: VAK valvonta – vaikutusmekanismit

C. Johtopäätökset
Riittämättömän palvelukohtaisen aineiston perusteella palvelu päätettiin siirtää koriin 3.

6.4 Kunnossapitotoimijoiden hyväksyntä

A. Palvelukuvaus
Jokaiselle kalustoyksikölle tulee olla ennen sen käyttöönottoa tai käyttämistä Suomen
rataverkolla sille osoitettu ja kalustorekisteriin merkitty kunnossapidosta vastaava yksikkö
(ECM, Entity in Charge of Maintenance). Kunnossapidosta vastaavan yksikön tehtävänä on
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varmistaa kunnossapitojärjestelmänsä avulla, että sen vastuulla olevat kalustoyksiköt ovat
turvallisessa käyttökunnossa. Yksikön on varmistettava, että kalustoyksikköä pidetään
kunnossa kunkin kalustoyksikön huolto-ohjekirjan sekä voimassa olevien kunnossapitoa
koskevien vaatimusten mukaisesti.
Tavaravaunujen kunnossapitoon on kiinnitetty erityistä huomiota EU-tasolla ja
tavaravaunujen kunnossapidosta vastaavan yksikön tulee osoittaa pätevyytensä toimia
tehtävässä erillisellä ECM-todistuksella. ECM-todistuksen myöntämiseen liittyvät
sertifiointivaatimukset ja -menettelyt on esitetty komission asetuksessa 445/2011/EU. (Trafi
2015)

Rautatielain (304/2011) 10. luku käsittelee kalustoyksiköiden kunnossapitoa.

Päätösmatriisi:
Kunnossapitotoimijoiden hyväksyntä nousi tutkimuksen päätösanalyysivaiheessa tarkemmin
tutkittavien palveluiden joukkoon. Päätösmatriisin aineistosta käy ilmi että tiedonantajien
arvion mukaan kunnossapitotoimijoiden hyväksyntä on tärkeää etenkin liikenneturvallisuuden
kannalta. Palvelu sai toiseksi korkeimmat mahdolliset pisteet osatekijän ”infran kunto” osalta
ja sen lisäksi korkeita pisteitä osatekijöiden ”kaluston kunto”, ”infran suunnittelu” ja
”toimijat” osalta.

Palvelun tuottamiseen käytetyt resurssit:
Kunnossapitotoimijoiden hyväksyntä työllistää Trafin henkilöstöä erittäin vähän, alle yksi
henkilötyökuukausi vuodessa. Palvelun tuottamisen kokonaiskustannukset ovat 2348 €/a.
Asiakasmaksuina kerätään 3000 €/a. Näin ollen palvelun kustannusvastaavuus on 128 % ja
julkista rahoitusta palvelun tuottamiseen ei käytetä.

B. Aineisto ja analyysi
Infrastruktuurin eli rataverkon ylläpidosta, kehittämisestä ja kunnossapidosta (jotka kaikki
ovat Liikenneviraston tehtäväkentällä, eivätkä Trafin) löytyy runsaasti materiaalia. Vastaavasti
liikkuvan kaluston ylläpidosta, kehittämisestä ja kunnossapidosta tämän tutkimuksen kannalta
relevantilla yleistasolla (esim. sääntelyn, lupien tai valvonnan osuuksista) materiaalia ei
kirjallisuudesta ole löydettävissä käytännössä ollenkaan. Teknisesti detaljeja kokonaisuuksia
(kuten pyörän kuluminen, laakerit, jne) toki löytyy, mutta ne eivät ole tässä yhteydessä
käyttökelpoisia. Kirjallisuusselvityksessä käytiin muun muassa läpi kaikki Journal of Rail
Transport Planning and Management lehdessä julkaistut artikkelit vuosilta 2011-2014.
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Kuva 43: Kunnossapitotoimijoiden hyväksyntä – vaikutusmekanismit
Kunnossapitotoimijoiden hyväksyntä –palvelun vaikutusmekanismia on havainnollistettu
kuvassa 43. Palvelun vaikuttavuus syntyy lupahakemuksessa ja sen liitteissä lupakäsittelyn
aikana esille nousseista poikkeamahavainnoista ja niistä aiheutuvista korjaus- ja
parantamistoimista. Vaikuttavuuspotentiaali kohdentuu kaikkiin osa-alueisiin, eli liikenteen
turvallisuuteen, ympäristöystävällisyyteen ja sujuvuuteen.

C. Johtopäätökset
Riittämättömän palvelukohtaisen aineiston perusteella palvelu siirrettiin koriin 3.

6.5 Yleistä raideliikenteestä ja Trafin roolista siinä

Yleistä
Rautateillä kuljetaan Suomessa vuosittain noin 70 miljoonaa matkaa ja kuljetetaan rahtia
kymmeniä miljoonia tonneja. Rautatieliikenne on turvallista sekä ihmisille että ympäristölle.
Rautatieliikenteen turvallisuus on Suomessa hyvä ja osuus liikenteen päästöistä minimaalisen
pieni.
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin keskeisenä tehtävänä on valvoa ja kehittää
rautatieturvallisuutta ja rautatiejärjestelmän yhteentoimivuutta sekä valmistella normeja.
Virasto myöntää rautatieyrityksille turvallisuustodistukset ja rautatiejärjestelmän
osajärjestelmien käyttöönottoluvat sekä rataverkon haltijoille turvallisuusluvat. Lisäksi se
ylläpitää rautatiekalustorekisteriä ja hoitaa rautatiehenkilöstön kelpoisuus- ja koulutusasioita.
Trafi tekee tiivistä yhteistyötä Euroopan rautatieviraston, Euroopan komission ja muiden
EU:n jäsenvaltioiden turvallisuusviranomaisten kanssa.

EU:n rautatieturvallisuusdirektiivissä edellytetään, että jokaisessa jäsenvaltiossa on oltava
viranomainen, joka valvoo rautatieturvallisuutta. Rautatieturvallisuusviranomaisen on oltava
itsenäinen ja riippumaton rataverkon haltijasta ja rautatieliikenteen harjoittajista.
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Trafissa toimii rautatiealan sääntelyelin, jonka tehtävänä on huolehtia markkinoiden
toimivuudesta ja siitä, että alan toimijoita kohdellaan tasapuolisesti ja syrjimättömästi.
Sääntelyelin ratkaisee asioita sille toimitettujen valitusten perusteella sekä omasta
aloitteestaan.
Suomen valtion rataverkko käsittää yhteensä 5919 km rataa, josta 570 km on useampiraiteista.
Suurin osa, eli noin 3000 km, radoista on sähköistetty. Lisäksi yksityisraiteita on noin 1000
km. Raideleveys Suomen rataverkolla on 1524 mm. Valtion rataverkon omistaa
Liikennevirasto. Rataverkon haltijoita ovat Liikenneviraston lisäksi kaikki ne yksityisraiteen
haltijat, joiden hallinnoimalta raiteelta on toiminnallinen yhteys toiselle yksityisraiteelle tai
valtion rataverkolle. Yksityisraiteiden haltijoita voivat olla esimerkiksi satamat ja tehtaat.
Kaupallisina liikennöijinä Suomessa toimivat VR Yhtymä Oy ja Fennia Rail Oy.
Tavaraliikenne on avattu kilpailulle vuonna 2007. Henkilöliikenteen avaaminen kilpailulle on
suunnitteilla.

Viranomaistoimintojen laadun suhdetta raideliikenteen turvallisuuteen tarkastellaan vielä
jäljempänä luvussa 7.5. Siellä esitetty analyysi osoittaa, että viranomaistoiminnoilla on
merkittävä rooli ja vaikuttavuus liikenneturvallisuuteen yleensä, ja tässä tapauksessa
erityisesti raideliikenteen turvallisuuteen.
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7 LIIKENNEJÄRJESTELMÄTASON PALVELUT JA HARRASTELIIKENNE

7.1 Säädöshankesalkku ja määräysten antaminen

A. Palvelukuvaus
Trafia käsittelevässä laissa määritetään Trafin tehtäviksi muun muassa seuraavat valtuudet

· antaa toimialalla edellytettäviä lupia, hyväksyntöjä ja muita päätöksiä;
· antaa toimialaansa koskevia oikeussääntöjä erikseen säädetyn toimivaltansa puitteissa;

Käsillä olevaa regulaatiotyötä nimitetään Trafissa “säädöshankesalkuksi”, joka siis jo lainkin
puolesta on merkittävä osa Trafissa tehtävää työtä. Tämä työ sisältää esimerkiksi EU-
direktiivien toimeenpanon kansallisen valmistelun ja vaikutusten arvioinnin, kansainvälisen
sääntelyn valmisteluun osallistumisen (katso myös luku 8.2.), sekä ylipäätään sääntelyn
valmistelun ja toimeenpanon - niiltä osin kuin kyseinen sääntely kuuluu Trafin toimivaltaan ja
ohjaavat ministeriöt tarvitsevat Trafin tukea näihin tehtäviin.

B. Aineisto ja analyysi
Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) (2011) on selvityksessään puuttunut lainsäädäntötyön
laatuun, tuottavuuteen ja vaikuttavuuteen. Strategiansa mukaisesti VTV listasi
lainsäädäntötyön arvioinnissaan seuraavia oleellisia kysymyksiä:

· säädösvalmistelun hallinta: Onko valtioneuvoston säädösvalmistelu ollut hallittua ja
onnistunutta? Ovatko ministeriöt kehittäneet säädösvalmistelua valtioneuvoston
linjaamalla tavalla?

· säädösten laatu: Onko säädöksissä arvioitu riittävästi niiden vaikutuksia, erityisesti
valtiontaloudellisia vaikutuksia? Ovatko säädöstekstit muuten laadukkaita ja
vaatimusten mukaisia?

· säädösohjauksen toimivuus: Onko säädöksillä pystytty ohjaamaan toimintaa haluttuun
suuntaan? Onko säädösohjaus ollut perusteltu ohjausvälineenä?"

Säädösten - jotka sisältävät siis monia muitakin lainomaisia elementtejä, kuten määräykset,
ohjeet ja suositukset – valmistelu on monipolvinen, -tasoinen ja -ulotteinen prosessi; prosessi
saattaa kestää useita vuosia. Erityisesti ylikansallinen sääntely on lisääntynyt markkinoiden
yhdentyessä ja uusien ylikansallisten ongelmien noustessa keskusteluun: esimerkkeinä
vaikkapa ympäristö- ja kansainvälisen liikenteen kysymykset.

Kaikki sääntely, sen valmistelu ja jälkiarviointi aiheuttavat hallinnollista lisätyötä, joka
realisoituu hallinnon kasvavina kustannuksina tai vaihtoehtoisesti sääntelyn laadun
alentumisena kun paisuvaa sääntelymassaa hoidetaan riittämättömin resurssein.
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen (Litmanen 2004) mukaan Suomi on eräs Länsi-Euroopan
lainsäädäntöintensiivisimmistä maista. Tutkimuslaitoksen raportissa nostettiin jo reilu
kymmenen vuotta sitten seuraavat ongelmat sääntelyyn liittyen: 1) sääntelyn määrän kasvu
(vertaa seuraavan luvun keskustelu kansainvälisen sääntelyn määrästä); 2) oikeantasoisen
sääntelyn löytäminen; 3) sääntelyn hyväksyttävyyden varmistaminen.

Sääntelyn keventämisen eräinä keinoina toimivat informaatio-ohjaus ja ns. joustava sääntely.
Informaatio-ohjauksella velvoitetaan esimerkiksi valmistajat kertomaan tuotteensa
valmistuksesta ja ominaisuuksista kuluttajille, jolloin kuluttajien kysynnän kautta toteutuvan
markkinavoiman oletetaan vaikuttavan itsesääntelyn tavoin. Joustavan sääntelyn ajatuksena
on luoda yleiskäsitteisiä sääntöjä, jotka riittävästi ohjaavat sääntelyn kohteita, mutta eivät
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sorru yksityiskohtien paljouteen. Trafilla on erinomaiset mahdollisuudet täydentää lakeja ja
asetuksia erilaisin täydentävin teknisin ohjeistuksin.
Eri virastoilla on erilaiset profiilit lainsäädännön kehittämistyössä. Esimerkiksi
Kansaneläkelaitos (KELA) on tuoreessa julkaisussaan (Kansaneläkelaitos 2015)
proaktiivisesti laatinut kehittämisehdotukset oman toimialansa lainsäädännölle sekä arvioinut
alustavasti ehdotustensa vaikutuksia. Tämä saattaisi olla harkinnanarvoinen tapa toimia
suomalaisessa hallinnossa laajemminkin, kun ottaa huomioon sääntelytoiminnan intensiteetin
kasvun, jonka paine tulee paljolti kansainvälisestä sääntelystä ja sen määrän lisääntymisestä.
Sääntelyn määrän lisääntyminen kasvattaa ministeriöiden ja virastojen työmäärää
eksponentiaalisesti, koska sääntelyn vaikutukset eri toimijoille ja kansalaisryhmille halutaan
tietää (hyvästä syystä) entistä tarkemmin ja jokainen säädös vaatii enemmän tai vähemmän
käytännön toimeenpanoa ja toimeenpanon jälkeistä valvontaa ja arviointia. Sääntelyn määrän
kasvaminen nostaa jo matemaattisestikin epäonnistuneen sääntelyn riskiä. Vastikään on
kritisoitu erityisesti uuden ja/tai muutettavan sääntelyn vaikutusten arviointia puutteelliseksi
(Slant ym. 2014). Suurimmiksi epäkohdiksi mainitaan liian tiukka aikataulu tai liian tiukka
poliittinen ohjaus.

C. Johtopäätökset
Hyödyllistä tai ei, sääntelyn määrä kasvaa, sitä pitää arvioida tarkemmin ja sen laatu on
oleellisesti kiinni kuinka taidokkaasti eri osapuolet onnistutaan osallistamaan prosessiin siten,
että vaikutukset saadaan selkeästi näkyviin ja että laatutaso saadaan kerralla kuntoon.
Jälkimmäinen periaate (kerralla oikein) on todennäköisesti myös tuottavin ja tehokkain tapa
hoitaa sääntelyä. Esimerkiksi Tanskassa on käytössä “yrityspaneeli”, joka osallistuu sääntelyn
arviointiin. Suomessa vastaavaa tehtävää voi varsin hyvin hoitaa Elinkeinoelämän
Keskusliitto EK – kuten se tekeekin.

Sääntelyn kehittämisen panosten ja hyötyjen suhde on lähtökohtaisesti oletettava
suuremmaksi kuin yksi, eli työ on tehtävä joka tapauksessa. Arvio koskee tässä sekä
säädöshankesalkkua, että määräysten antamista. Tosin työ voidaan tehdä joko tehottomasti,
epähuolellisesti, jopa virheellisesti tai sitten tehokkaasti, laadukkaasti ja kerralla oikein. Siksi
resursseja on käytettävä sääntelyn kehittämisessä riittävästi, koska virheet tai vääristymät
saattavat maksaa todella paljon.

7.2 Kansainvälinen toiminta

A. Palvelukuvaus
Trafia koskevan lain toisessa pykälässä virastolle annetaan selkeästi kansainvälisiä tehtäviä:

· ”tehdä valtuuksiensa puitteissa kansainvälisiä teknisluonteisia sopimuksia, jotka eivät
koske lainsäädännön alaa”

· ”osallistua toimialansa kansainväliseen yhteistyöhön”.
Laissa määrätyssä 11 tehtäväkohdasta kaksi käsittelee suoraan Trafin kansainvälisiä tehtäviä,
joten kyse on hyvin merkittävästä tehtäväkentästä. Trafilla onkin pysyvät edustajat
esimerkiksi ICAO:ssa, ECAC:ssa, EASA:ssa, IMO:ssa ja ERA:ssa, mutta myös muissakin
liikennealan kansainvälisissä organisaatioissa.

Vaikka suora lainsäädäntötyö luetaankin Trafin mandaattiin kuulumattomaksi, on edellä
mainittujen elinten työ kuitenkin varsin pitkälle kansainvälisesti sitovaa ja edustaa
vähintäänkin niin kutsuttua ”soft law” –aluetta, toisin sanoen odotusarvoisesti sitovaa ja
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noudatettavaa käytäntöä ja ohjeistoa. Näiden merkitys ja vaikuttavuus saattaa olla jopa
suoranaista lainsäädäntöä huomattavan paljon enemmän toimialalla vaikuttavaa.

B. Aineisto ja analyysi
Se, miten kansainvälinen toiminta eri organisaatioissa vaikuttaen, kansallisia intressejä
valvoen sekä tietoa jakaen ja hankkien toimimalla osana asiantuntijayhteisöä, hyödyttää
osallistujavirastoa ja –maata, on sangen vähän tutkittu alue. Eräitä harvoja yhteenvetoja on
julkaissut OECD (2013, 2014) kansainvälisen sääntelyn hyödyistä ja vaikutuksista.
Asiaa voidaan lähestyä ”sääntelykolmion” kautta (governance triangle), jonka esittelivät
Abbott ja Snidal (2009). Alla oleva kuva 45on yksinkertaistus sääntelykolmiosta.

Kuva 44: Sääntelykolmio
Oleellisinta kansanvälistä toimintaa ja sen tarpeellisuutta ja vaikuttavuutta arvioitaessa ei ole
ainoastaan itse toiminta, vaan myös sen kasvava määrä. Kansainvälisen sääntelyn määrä on
OECD:n (2014) mukaan kasvanut lähes räjähdysmäisesti 90-luvulta alkaen (katso kuva 46
alla).
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Kuva 45: Sääntelykolmion intensiteetti eri ajanjaksoilla; kansainvälisen sääntelyn
määrä on kasvanut radikaalisti 90-luvulta alkaen.
Trafin kansainvälinen toiminta on melko vakiintunutta, mutta esimerkiksi ympäristöasioiden,
energiankulutuksen ja ilmastonmuutoksen muassaan tuomat uudet haasteet eivät tule ainakaan
vähentämään kansainvälisen sääntelyn määrää. Onkin varsin kriittisesti tarkasteltava
kansainvälisen toiminnan resursseja alati laajenevassa työkentässä.
Kansainvälistä sääntelyä toteutetaan eriasteisina. (Kuva 47, OECD 2014) Kansainvälinen
toiminta on väljimmillään yhteistyötä ja tiedonvaihtoa epämuodollisessa ja vapaaehtoisessa
kontekstissa. Määräävimmillään se on yhteisen lainsäädännön ja regulaation suunnittelua ja
toteuttamista. Viime mainittu on esimerkiksi tyypillistä EU:n piirissä tehtävää työtä. Kuta
voimakkaamman tasoista sääntely on, sitä enemmän toiminta vaatii todellisia panoksia. Työtä
ei voi juurikaan automatisoida, vaan sitä hoitamaan tarvitaan asiantuntijoita.

Kuva 46: Kansainvälisen sääntelyn eri voimakkuusasteet
Kansainvälisen sääntelyn hyödyistä on erittäin vähän kovaa tutkimustietoa, kuten OECD:kin
toteaa. 2013 raportissaan (OECD 2013) OECD listaa eräitä harvoja tutkimuksia, joista suurin
osa päätyy varsin merkittäviin hyötyihin kansanvälisen sääntelyn kautta tapahtuvista
moninaisista vaikutuksista. Yleensä vaikutukset jakautuvat seuraaviin pääluokkiin: työllisyys
ja kohentunut tulotaso, lisääntynyt kansainvälinen kauppa, lisääntynyt investointiaktiivisuus
ja kohentunut innovaatiotoiminta, kilpailukyky ja tuottavuus. Selvästikin nämä vaikutukset
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ovat kytköksissä toisiinsa. Samassa raportissa julkaistu OECD-jäsenvaltioille tehty
kyselytutkimus korostaa niin ikään hyvin selkeästi kansanvälisen sääntelyn tärkeyttä ja
koettua hyötyä. Myös kustannukset ja haittavaikutukset olivat kyselyssä mukana. Hyödyt ja
kustannukset jaoteltiin taulukon 17 mukaan seuraavasti (OECD 2013):

Taulukko 17. Kansainvälisen sääntelyn koetut hyödyt ja kustannukset
Hyödyt Kustannukset / haitat / ongelmat
Taloudelliset hyödyt Lisääntynyt hallinnollinen työ
Riskien parempi hallinta Implementoinnin haasteet
Tehostunut regulaatio (päällekkäisen työn karsinta) Sääntelyn itsehallinnon kaventuminen
Tiedon ja tiedonvaihdon lisääntyminen Poliittiset haasteet

C. Johtopäätökset
Trafin kansainvälinen toiminta toteutetaan kohtuullisen vähäisin resurssein. Tehty työ on
todennäköisesti varsin hyödyllistä ja vedoten OECD:n analyyseihin, nimenomaan avoimet ja
paljon kansainvälistä kauppaa käyvät taloudet hyötyvät ylikansallisesta regulaatiosta eniten.
Luultavasti nämä maat myös ajavat kansainvälistä sääntelyä kaikista aktiivisimmin ja ovat
parhaiten valmistautuneet vaikuttamaan siihen. Kun lisäksi otetaan huomioon se tosiseikka,
että kansainvälinen sääntelytoiminta on kasvanut 90-luvulta lähtien merkitsevästi ja
kiihtyvällä tahdilla, ei voida kuvitella lähitulevaisuudessa – eikä vähän pidemmälläkään
aikavälillä – tämän toimintalohkon intensiteetin ja relevanssin alenemisesta. Päinvastoin,
voidaan hyvällä syyllä kysyä, että ovatko resurssit nykyisen maailmanjärjestyksen ja
globaalien toimintamallien mukaisella tasolla?

Toinen kysymys, joka on erityisen relevantti Suomen kaltaisessa pienessä maassa, on se, että
missä määrin myös kansainvälisen sääntelyn tehtäviä voidaan järkevästi jakaa esimerkiksi
teollisuudelle ja tutkimussektorille, ehkä jopa järjestöille silloin kun hallinnon omat resurssit
ja muu kapasiteetti ei riitä ja käsiteltävät asiat eivät ole suoranaisesti viranomaisroolia
vaativia. Esimerkkinä olkoot vaikkapa OECD:n International Transport Forumin
asiantuntijaryhmät, joissa käsitellään varsin vapaamuotoisesti erilaisia liikennesektorin
haasteita ja muovataan suosituksia jäsenvaltioille erilaisten analyysien ja vertailujen kautta.
Myös Suomen sisällä tapahtuva järjestäytyminen kansainvälisen vaikuttamisen rintamalla
olisi syytä pohtia perusteellisesti.
Lähtökohtaisesti on Trafin kansainvälisen toiminnan hyödyt arvioitava vähintään yhtä
suureksi kuin kustannukset, koska toiminnalle ei ole käytännössä olemassa vaihtoehtoja.

7.3 Riskien arviointi

A. Palvelukuvaus
Riskien arviointi on käsitteenä varsin suppea ja Trafin omaan työhön riskienhallinta –termi
sopii paremmin. Riskien hallinta käsittää riskien tunnistamisen, arvioinnin ja priorisoinnin,
mutta lisäksi sen piiriin voidaan lukea riskienhallinnan keinojen arvioinnin, varautumisen
sekä jälkiarvioinnin ja korjaavat toimenpiteet (Suomen Riskienhallintayhdistys, SRHY 2015).
Tällöin katetaan koko riskienhallinnan vaatima johtamis-, analyysi- ja toimintaprosessi.
Jäljempänä käytetäänkin termiä riskienhallinta.
Trafin lakisääteiset tehtävät, jotka oleellisesti liittyvät riskienhallintaan, ovat seuraavat:

· huolehtia liikennejärjestelmän yleisestä turvallisuudesta ja turvallisuuden
kehittämisestä;
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· varautua toimialallaan huolehtimaan liikennejärjestelmän toimivuudesta
poikkeusoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa.

Käytännössä erilaisia riskejä Trafin toimialaan liittyen on lukematon joukko ja eräs tärkeä
tehtävä onkin kyetä priorisoimaan ne riskit, joihin voidaan parhaiten vaikuttaa omin voimin ja
joilla on suurin merkitys ottaen huomioon riskien toteutumisen vaikutukset ja todennäköisyys.
Ei ole laisinkaan itsestään selvää, mihin riskeihin olisi eniten syytä varautua.

B. Aineisto ja analyysi
Yleinen turvallisuus, joka mielletään pääsääntöisesti poliisitoimen alaan kuuluvaksi
(Sisäministeriö, www.intermin.fi) ei kuulu Trafin tehtäväkenttään vaan kyseessä on
liikenneturvallisuuteen ja muuhun toiminnalliseen turvallisuuteen liittyvät aspektit. Trafin
olemassa olevat ohjeet, määräykset, tarkastukset ja lupaprosessit kattavat hyvin pitkälle
liikenne- ja teknistoiminnallisen turvallisuuden näkökulmat.
Toimintavarmuuden osalta operationalisointia helpottaa resilienssin käsite. Resilienssillä
ymmärretään likipitäen samaa kuin toimintavarmuudella, joka on puolestaan haavoittuvuuden
käänteispuoli (ks. kuva 48). Haavoittuvuus on puolestaan erilaisten osatekijöiden funktio;
nämä osatekijät ovat altistuminen, herkkyys ja sietokyky. (Leviäkangas & Aapaoja 2015)
Leviäkangas ja Aapaoja laativat Trafille resilienssianalyysin, jossa lyhyesti valotettiin
resilienssin käsitettä ja ehdotettiin resilienssin mittaamisen kehittämistä ja hallintaa eri tavoin
(Leviäkangas & Aapaoja 2014).

Kuva 47: Toimintavarmuus

Tällöin käsitteiden matemaattiset yhteydet ovat seuraavat:

Toimintavarmuus

Toiminta-
varmuus Resilienssi Haavoit-tuvuus

Altistuminen

Herkkyys

Sietokyky

Toiminta-
varmuus Resilienssi Haavoit-

tuvuus

Altistuminen

Herkkyys

Sietokyky
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Resilienssiä, samoin kuin yleistäkin turvallisuutta voidaan kasvattaa kokonaisvaltaisen
riskienhallinnan avulla, mutta työ on huomattavan laaja ja vaativa, kun otetaan huomioon
Trafin laaja mandaatti. On huomattava, että toimintavarmuus (s.o. resilienssi) kuuluu myös
Trafin tulossopimukseen.

Liikenneviraston liikennejärjestelmän riskienhallintaa käsittelevässä raportissa (Krankka ym.
2011) päädyttiin suosittelemaan koko liikennejärjestelmätason riskienhallintatarkastelua:
strategian laatimista, ohjeistuksen tekemistä, kriittisten infrastruktuurien ja toimintojen
määrittämistä sekä kokonaisvaltaisen riskienhallintasuunnitelman tekemistä.

Liikennevirasto on myös laatinut raportin niistä riskeistä, joita yhteiseurooppalaiseen
junaliikenteen hallintajärjestelmään (ERTMS) siirtyminen aiheuttaa (Kymäläinen 2010).
Tässä DI-työssä todettiin, että ERTMS:iin siirtyminen sisältää runsaasti suuria riskejä, mutta
että toisaalta suureen osaan riskeistä voidaan vaikuttaa hyvällä riskienhallinnalla. Tunnistetut
riskit jaettiin raportissa viiteen ryhmään: 1) järjestelmä- ja laitteistoriskit, 2) organisatoriset
riskit, 3) rakenteelliset riskit, 4) ympäristöolosuhteista aiheutuvat riskit ja 5) vahingonteoista
aiheutuvat riskit.
Liikennejärjestelmän toimintavarmuuteen, resilienssiin, riskeihin ja yleiseen turvallisuuteen
liittyvät analyysit ovat vähäisiä ja yleisellä tasolla olevia tai toisaalta rajattuihin kysymyksiin
keskittyviä.

C. Johtopäätökset
Riskienhallinnan ja toimintavarmuuden varmistamisen toiminta on Trafissa vasta alussa.
Tehdyt analyysit palvelevat eräitä lähtökohtia, mutta ovat vielä riittämättömät ajatellen
kokonaisvaltaista riskienhallintaa. Eräänä johtopäätöksenä on, että virastojen omien
riskienhallintastrategioiden laatiminen saattaa olla jossain määrin perusteltua, mutta yhtä
hyvin strateginen taso voidaan – ja tulisikin – hoitaa koko liikenteen hallinnonalan
koordinoidulla yhteistyöllä. Tällöin turvallisuus- ja toimintavarmuusstrategiat sekä strateginen
riskienhallinta voidaan hoitaa yhteisesti, jonka jälkeen kukin virasto, Trafi mukaan lukien, voi
hoitaa operatiivisemman tason kohdaltaan kuntoon. Tällainen lähestyminen varmistaisi
parhaiten yhteisen kokonaisnäkemyksen sekä välttäisi osin päällekkäistä työtä.
Operatiivisempi riskienhallinta saataisiin myös todennäköisesti kattavammaksi ja paremmin
yhteentoimivaksi hallinnonalan sisällä.
On luontevaa, että Trafin oma toiminta keskittyy riskienhallintaan sääntelyn, lupien,
tarkastusten ja markkinavalvonnan kautta ja Liikennevirasto infrastruktuurikysymyksiin.
Liikenne- ja viestintäministeriölle kuuluu selkeästi riskienhallinnan strategisen tason
hoitaminen koko liikennejärjestelmän osalta. Tätä työtä ei ole Suomessa vielä tehty.

Riskienhallinnan kustannukset ja hyödyt ovat erittäin vaikeasti arvioitavissa. Varmaa
kuitenkin on, että riskienhallinta tulee hoitaa myös Trafissa varsin korkealla prioriteetilla
toimintavarmuusvaatimusten kasvaessa ja tullessa entistä voimakkaammin osaksi
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liikenneviranomaisten velvollisuuksia, kuten on jo tapahtunut esimerkiksi Yhdysvalloissa,
Iso-Britanniassa ja Australiassa.
Riskienhallinta laajimmassa kontekstissaan käsitettynä ja Trafin toimintaan ja tehtäviin
peilattuna ei ole yksi erillinen palvelu. Sen sijaan se on olennainen ja keskeinen elementti
useimmissa Trafin palveluissa. Kaikilla Trafin viranomaistoiminnoilla loppukädessä hallitaan
riskejä. Luvat, hyväksynnät, valvontatoimet, tarkastukset, auditoinnit ovat olemassa sen
vuoksi, että liikennejärjestelmän toimijat, kalusto, infrastruktuuri ja henkilöstö ovat
vaatimusten mukaisia. Vaatimustenmukaisuus puolestaan oletusarvoisesti vähentää
liikenneturvallisuuteen, liikenteen ympäristöystävällisyyteen ja liikennejärjestelmän
toimintavarmuuteen liittyviä riskejä. Näin ollen on turvallista olettaa, että riskienhallinnan
hyötykustannussuhde on vähintäänkin positiivinen.

7.4 Harrasteliikenne

Tutkimusprojektin ohjausryhmässä päätettiin sisällyttää tutkimukseen myös suppea
harrasteliikenteen analyysi. Tässä luvussa luodaan katsaus ilmailussa ja vesillä tapahtuvan
harrasteliikenteen turvallisuuteen – ja Trafin rooliin niissä. Harrasteraideliikenne ja
harrasteautoilu rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle. Tämä rajaus tehtiin ohjausryhmässä siitä
syystä, että (i) Trafin rooli ja toiminnan volyymi on harrasteraideliikenteeseen ja
harrasteautoiluun liittyen verrattain vähäinen ja (ii) relevanttia tutkimusaineistoa on niistä
löydettävissä erittäin rajallisesti.

7.4.1 Harrasteilmailu

Tutkimusryhmä näkee, että päätösanalyysivaiheessa alikorostui harrasteilmailun rooli, sekä
nykytilan vaikuttavuuden että tulevaisuuden vaikuttavuuspotentiaalin osalta.

A. Palvelukuvaus
Trafi toimii harrasteilmailun turvallisuuden kehittämiseksi monin tavoin. Harrasteilmailuun
liittyviä toimintoja ja palveluita ovat esimerkiksi ilma-alusten rekisteröinti, luvat, tekniset
hyväksynnät, lentokelpoisuus- ja tyyppitarkastukset, EASA luvat; koulutusorganisaatioiden
luvat ja valvonta; harrasteilmailun lupakirjojen myöntäminen ja valvonta; tarkastuslentäjien
pätevyydet; harrasteilmailutoiminnan valvonta sekä; poikkeamaraporttien analysointi. Trafin
harrasteilmailun viranomaistoimintoihin allokoimat resurssit ovat vuositasolla noin 16 HTV.
(Lyytinen 2015) Euromääräinen panostus näin ollen on suuruusluokkaa 1,6M€/a.

B. Aineisto ja analyysi

Harrasteilmailun turvallisuus

Harrasteilmailun kuolemantapausten määrä on ollut 2014 sekä kahden sitä edeltäneen vuoden
aikana hälyttävän suuri. Jämijärven tuhoisan, kahdeksan ihmishenkeä vaatineen
onnettomuuden välittömänä seurauksena liikenne- ja kuntaministeri Henna Virkkunen antoi
24.4.2014 Trafille toimeksiannon (LVM/869/00/2014) suorittaa harrasteilmailun riskeistä
laaja-alaisen kartoituksen 30.9.2014 mennessä. Kartoituksen toteutusta varten koottiin Trafin
vetämä projektiryhmä, jossa oli mukana asiantuntijoita Trafista, Suomen ilmailuliitosta (SIL)
ja Suomen moottorilentäjäliitosta (SMLL). (Trafi 2014b)
Kaupallisessa ilmakuljetuksessa realisoituneiden riskien määrä on laskenut. Tämän osoittavat
kaikki tilastot. Harrasteilmailussa on pohdittu viimeisen parin vuoden aikana, onko
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turvallisuuden taso heikentynyt, vai onko kyse olemassa olevien riskien realisoitumisesta
aiempaa useammin.
Harrastusilmailu kokonaisuutena on riskienarvioinnin ja –hallinnan mielessä haastava. Siinä
missä kaupallinen ilmakuljetus tähtää turvallisuudessa nollatoleranssiin ja onnettomuudet
nähdään laajasti ei-hyväksyttävinä, ovat harrastusilmailussa riskit selkeästi korkeammat.
Kansainvälinen siviili-ilmailun kattojärjestö ICAO tuo ICAO:n yleissopimuksen liitteessä 6
(Annex 6) esiin yleisilmailijan ja koneen omistajan korostetun oman vastuun toiminnastaan.
Annex 6:n mukaan valtioilla ei ole yhtäläistä velvollisuutta suojella yleisilmailun osallisia
kuin niillä on suojella kaupallisen ilmakuljetuksia osallisia kohtaan.

Sama ajatusmalli näkyy EASA:n määrittelemässä riskihierarkiassa, jonka avulla on tarkoitus
arvioida mm. eri osa-alueiden hyväksyttävää riskitasoa. Riskihierarkian mukaisesti isoimmat
resurssit priorisoidaan kaupalliseen ilmakuljetukseen ja sen matkustajiin sekä kolmansiin
osapuoliin. Periaate on, että riskihierarkiassa korkeammalla olevia tahoja suojataan
tehokkaammin sääntelyn keinoin. Alemmalle sijoitettujen voidaan katsoa olevan tietoisempia
riskeistä ja hyväksyvän niitä enemmän.

Riskihierarkia on seuraava:
1. Toimintaan osallistumattomat sivulliset
2. Kaupallisen lentoliikenteen maksavat matkustajat
3. Toimintaan osallistuvat sivulliset (esim. lentonäytöksen yleisö, lentoaseman

maahenkilöstö)
4. Lentotyöhön osallistuvat / Ilmailualalla työskentelevä lentohenkilöstö
5. Muiden kuin kaupallisten lentojen matkustajat (“osallistujat”)
6. Yksityislentäjät ei-kaupallisilla lennoilla

Harrasteilmailun turvallisuustaso on selkeästi kaupallista ilmakuljetusta heikompi. Kun
Suomen onnettomuudet suhteutetaan lentotunteihin vuosilta 2004-2013, korostuu ultra-
kevytilmailun suhteessa suuri onnettomuuksien, kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien
sekä kuolleiden määrä muihin ilmailun lajeihin nähden. Vuoden 2004 ja vuoden 2014
syyskuun välisenä aikana yksityisyleisilmailussa, ultrakevytilmailussa ja
purjelentotoiminnassa on tapahtunut yhteensä 90 onnettomuutta, joissa on kuollut 41
henkilöä. Merkittäviä kehityssuuntia ei tilastollisesti ole havaittavissa vuosittaisten
vaihteluiden suuruuden ja pienten absoluuttisten määrien takia. Yksikin useamman henkilön
kuolemaan johtanut onnettomuus vaikuttaa tilastoon suuresti. Vertailumaihin nähden Suomen
tilanne on selkeästi heikompi erityisesti ultrakevytlentämisen osalta (taulukko 18, Trafi
2014b).

Taulukko 18. Kuolleet/10 000 lentotuntia 2004-13 (Norja 2005-13)

Suomi Ruotsi Norja Iso-Britannia
Yleisilmailu 0,4 0,3 0,06 0,2
Ultrakevyet 1,23 0,75 0,48 0,28
Purjelento 0,24 Ei saatavilla 0,16 0,17

Iso-Britannian suuret lentotuntimäärät ja erittäin hyvin dokumentoitu toiminta koulutus- ja
ohjeistusmateriaaleineen tekevät Iso-Britannian harrasteilmailusta mielenkiintoisen.
Erityisesti huomionarvoista on ultralentotoiminnan turvallisuuden kehitys 30 vuodessa noin
neljästä kuolleesta/ 10 000 lentotuntia tasosta nykyiseen 0,28:aan. Se on syntynyt vuonna
2006 tehdyn Strategic Review of General Aviation in UK:n mukaan harrasteilmailujärjestöjen
(BMAA ja PFA) ja ilmailuviranomaisen (CAA UK) pitkäjänteisen yhteistyön seurauksena.
Kaikissa edellä mainituissa maissa on harrasteilmailun viranomaistehtäviä jaettu osittain
harrasteilmailuyhdistysten tehtäväksi.
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Eri harrastusten turvallisuuseroja voidaan tarkastella harrastuksiin liittyvän tapaturmariskin
perusteella. Selvityksessä tarkastelun pohjaksi valittiin harrastuksiin liittyvät
kuolemantapaukset. Yleis- ja harrasteilmailun riskitasoa tarkasteltiin muiden paikasta toiseen
liikkumiseen liittyvien harrastusten, kuten moottoripyöräilyn ja veneilyn rinnalla. Harrastettua
tuntia kohden yleis- ja harrasteilmailun riskitaso on myös suhteellisen korkea verrattuna
muihin tarkasteltuihin harrastuksen omaisiin liikkumismuotoihin (taulukko 19, Trafi 2014b).
Seuraavassa taulukossa on kuvattu joihinkin harrastukseen rinnastettavissa olevien
liikennemuotojen liittyvän kuolemantapauksen riskiä suhteessa harrastettuihin tunteihin.

Taulukko 19. Kuolemantapauksen riski suhteessa harrastettuihin tunteihin

Liikkumistapa Tuntia / a Kuollutta keskimäärin / a Kuollutta / 100000 h
Yleis- ja harrasteilmailu 73219 3,4 4,64
Pyöräily 110548523 24,2 0,02
Moottoripyöräily 16350000 26,2 0,16
Veneily 8378590 30 0,36

Taulukon 19 aineistoon liittyy useita tekijöitä, jotka heikentävät tulosten vertailukelpoisuutta.
Aineistoon liittyvistä epävarmuustekijöistä johtuen taulukon lukuihin ei tule suhtautua
täsmällisinä faktoina, mutta taulukon luvut kuolleiden määrästä 100000 tuntia kohden
kertovat harrastusten riskitasojen erojen suuruusluokan.

Lentotuntien määrä yleis- ja harrasteilmailussa on kokonaisuutena viimeisen kymmenen
vuoden aikana laskenut keskimäärin hieman yli kolme prosenttia vuodessa. Merkittävintä
lasku on ollut yleisilmailussa, jossa lentotuntien määrä on kymmenen vuoden aikana
vähentynyt 40 prosenttia. Ultrakevytilmailussa lentotuntimäärä on vuosi vuodelta hieman
kasvanut vuoden 2004 11000 tunnista vuoden 2013 hieman yli 13000 tuntiin. (Trafi 2014b)
Yleisen turvallisuustason nostaminen harrasteilmailun riskikartoituksen tulosten perusteella
koostuu monista erityyppisistä ja usein hitaasti vaikuttavista tekijöistä. Vain pieni osa
keinovalikoimasta liittyy sääntelyn tiukentamiseen tai lisäämiseen. Lähtökohtaisesti sääntelyn
lisäämistä on pidettävä viimeisenä vaihtoehtona. Tuloksissa useamman ilmailulajin kohdalla
näkyy, että tarkemman sääntelyn puuttuessa toimijat ovat itse kehittäneet toimintansa
turvallisuutta riskienhallinnan keinoin. Työryhmä ehdotti suuren määrän harrasteilmailun
turvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Ehdotettujen toimenpiteiden keskeisiä kokonaisuuksia
ja teemoja olivat yhteisöllisyyden vahvistaminen, koulutus, yhteistyön lisääminen,
harmonisointi ja tehokkaan turvallisuusviestinnän lisääminen. (Trafi 2014b)

C. Johtopäätökset

Harrasteilmailun turvallisuuden kehittämispotentiaali

Yllä olevaan viitaten, harrasteilmailun viranomaistoimintojen suhteen voidaan laatia
seuraavanalainen hypoteettinen hyötypotentiaalilaskelma. Englannissa ultrakevytlentämisessä
nykyisin sattuu vain 6 % 30 vuoden takaisista kuolemamääristä lentotuntia kohden, eli
nykyään 0,3 kuollutta / 10000 lentotuntia. Suomessa vastaava luku on nykyisin 1,23/10000h.
Mikäli Suomessa käytössä oleva järjestelmä saataisiin tavalla taikka toisella organisoitua yhtä
tehokkaaksi kuin Englannissa, (eli samalle tasolle n. 0,3/10000h), saataisiin aikaan hyötyjä
seuraavasti. Ultrakevytlentämisessä kuolee Suomessa vuosittain keskimäärin 1,7 henkilöä.
Suomen ja Englannin ultrakevytlentämisen kuolemanriskin välisenä vertailulukuna on siten
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0,3kuolemaa/10000h : 1,23kuolemaa/10000h  = 0,24 (=24 % tai 1:4).

Toisin sanoen kuoleman riski ultrakevytlentämisessä on Suomessa yli nelinkertainen
Englannin vastaavaan riskiin verrattuna. Näin ollen Suomen järjestelmän tehostuessa
kaikkinensa Englantia vastaavalle tasolle vuotuiset kuolemat vähenisivät keskimäärin tasolle:

1,7hlö/a * 0,24 = 0,41hlö/a.

Vaikutus kuolemien vuosittaiseen lukumäärään näin ollen olisi:
0,41hlö/a - 1,7hlö/a  = -1,29hlö/a,

eli tehostumisella saavutettaisiin keskimäärin 1,3 ihmishengen säästyminen joka vuosi.
Tieliikenteen henkilövahinkojen onnettomuuskustannusten yksikköarvojen mukaan (Tervonen
ja Ristikartano 2010) hinnoiteltuna tämän muutoksen yhteiskuntataloudellinen hyöty olisi

1,3hlö/a * 1,9M€/hlö = 2,5M€/a.

Toisin sanoen kuvatun kaltainen muutos – siis että Suomessa ultrakevytlentäminen olisi yhtä
turvallista kuin Englannissa – säästäisi yhteiskuntataloudellisena hyötynä 2,5 miljoonaa euroa
vuosittain henkilövahinkojen osalta, verrattuna nykytilanteeseen. Vertailun vuoksi
mainittakoon, että säästösumma ylittäisi siis Trafin harrasteilmailuun vuosittain käyttämän
kokonaispanostuksen nykytasolla.
Kuten mainittiin, laskelman esimerkki on hypoteettinen ja koskee ainoastaan
ultrakevytlentämistä. On myönnettävä, että kuvatun kaltaiset tehostumiset vaativat
pitkäjänteistä ja monitahoista kehittämistä sekä laaja-alaista yhteistyötä. Mutta toisaalta ei ole
osoitettavissa mitään perusteita sille, että Suomessa ultrakevytlentäminen ei voisi olla yhtä
turvallista kuin muissa maissa.

Näin ollen laskelmassa käytetty Englannin esimerkki asettaa varteenotettavan tavoitetason
Suomelle. Vertaillussa Englannin mallissa on muun muassa jaettu harrasteilmailun
viranomaistehtäviä muille toimijoille eli käytännössä harrasteilmailuyhdistyksille.
Järjestelmän tehostaminen on Englannissa ollut tietyllä tavalla eräänlainen investointi, mutta
se on samalla lopulta johtanut viranomaispanostuksen ja tehtävien vähenemiseen ja
suuntaamiseen toisaalle. Sama on mahdollista Suomessakin. Yhteiskuntataloudellisin
perustein mainittujen järjestelyiden toimivuuden, toteuttamistapojen ja vaikuttavuuden
selvittäminen tulisi siis ehdottomasti olla osa jatkokehitystyötä.

7.4.2 Veneily

A. Palvelukuvaus
Trafi on päävastuullinen viranomainen Suomen veneilyn tekniseen turvallisuuteen liittyvissä
asioissa ja Trafi on merkittävänä toimijana myös muissa veneilyturvallisuuteen vaikuttavissa
osa-alueissa. Tehtäviin sisältyvät mm. vesikulkuneuvorekisterin ylläpitäminen, veneilyyn
liittyvä markkinavalvonta, vaikuttaminen säädöksiin, tiedon välittäminen ja neuvonta.
Vesikulkuneuvorekisterin pitovastuu on Trafille uusi tehtävä, joka siirtyi maistraatilta Trafille
1.8.2014. Rekisteriä pidetään vesiliikenteen turvallisuuden parantamiseksi ja
vesikulkuneuvojen käyttämisestä aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi. Rekisteristä on hyötyä
valvonta- ja pelastustoiminnalle, ja sitä käytetään myös vesialueiden käytön suunnitteluun.
Rekisteristä saadaan tietoa Suomessa käytössä olevien veneiden ja muiden vesikulkuneuvojen
määrästä ja niiden ominaisuuksista. Rekisteriä ylläpidetään myös vesikulkuneuvo- ja
moottorivarkauksien selvittämisen helpottamiseksi. Sen tietoja voidaan myös hyödyntää
tiedottamisessa, jos tietyssä vesikulkuneuvotyypissä on ilmennyt vakavia puutteita.
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B. Aineisto ja analyysi
Trafin mukaan (Trafi 2013 ”Suomen merenkulun turvallisuuden vuosikatsaus”) vuonna 2012
henkensä veneilyturmissa menetti 42 henkeä. Vuonna 2011 kuolleita oli 52 ja vastaavasti
vuonna 2010 kuoli 63 henkilöä. Vuonna 2012 39 (93 %) tapauksessa kuolemaan johtaneen
veneilyturman tyyppi oli kallistuminen tai veneen vakavuuden menettäminen. Turmiin oli
2012 kaksi syytä: toimintavirhe 31 tapauksessa (74 %) ja alkoholi 11 tapauksessa (26 %).

Venetyypeittäin tarkasteltuna eniten kuolemaan johtaneita onnettomuuksia vuonna 2012
tapahtui moottoriveneille 26 ja soutuveneille 14. Soutuveneiden ja jollien osuudessa kaikkiin
onnettomuuksiin suhteessa kuolemaan johtaneisiin veneilyonnettomuuksiin on merkittävä ero
(ks. kuvat 49 ja 50, Trafi 2013): moottoriveneonnettomuuksista 3 % päättyy
henkilömenetykseen, soutuveneonnettomuuksista 24 %. Purjeveneilijöillä on vähäinen osuus
kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa. Alueellisesti tarkasteltuna onnettomuudet ovat
keskittyneet sisävesien alueelle, Pohjois-Karjalaan, Etelä-Savoon ja Keski-Suomeen.
Kaikkiaan vuonna 2012 veneilyonnettomuuksia tapahtui 1321. Valtaosa kaikista havereista
tapahtui moottoriveneille ja purjeveneille.

Kuva 48: Vesiliikenneonnettomuuksissa osallisena olleet alukset 2010–2012
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Kuva 49: Kuolemaan johtaneissa vesiliikenneonnettomuuksissa osallisena olleet alukset
2010–2012

Kuvissa 49 ja 50 luetelluista alusluokista vasemmalta lukien neljä ensimmäistä luokkaa (rahti-
, kalastus-, matkustaja- ja muu kauppa-alus) käsittävät käytännössä lähes kaiken kaupallisen
taikka elinkeinoon liittyvän vesiliikenteen.

Luokka ”moottorivene” on muista luokista poikkeava, sillä se sisältää sekä
harrasteliikennettä, että muunlaista liikennettä. Moottoriveneilyyn sisältyy nimittäin
harrasteveneilyn lisäksi mm. saaristoalueiden ja sisävesien yhteysliikennettä. Tämä liikenne
on parhaiten rinnastettavissa esimerkiksi keskivertoon henkilöautoliikenteeseen, tyypillisesti
vaikkapa henkilöautolla tehtävään työmatkaliikenteeseen. Toimintona yhteysliikenne on siis
yhteiskunnan ja yksittäisten kansalaisten arkipäivän toiminnan kannalta luonteeltaan tietyllä
tavalla pakollista ja välttämätöntä, eikä ainakaan ole missään tapauksessa kuvailtavissa
lisämääreillä ”harraste-” tai ”huvi-”.

Kaikki muut kuvissa 49 ja 50 luetellut luokat – eli purjevene, soutuvene, kanootti, kumivene,
purjejolla, purjelauta, vesiskootteri ja muu huvivene – puolestaan sisältävät käytännössä
pelkästään harraste- tai huviveneilyä.
Veneilyssä tapahtuvat henkilömenetykset johtuvat useimmiten inhimillisistä tekijöistä.
Esimerkiksi vuonna 2012 henkilömenetykset johtuivat inhimillisistä tekijöistä 100 %:ssa
tapauksista - syinä esiintyivät ainoastaan toimintavirheet ja alkoholi. Näin ollen
turvallisuustyö tulee myös kohdentaa vastaavasti.
Kuten edellä mainittiin, 24 % tilastoihin päätyvistä soutuveneonnettomuuksista päättyy
henkilömenetykseen, kun vastaava luku moottoriveneonnettomuuksissa on ainoastaan 3 %.
Tämä suuri ero selittynee suurelta osin sillä, että veneonnettomuudet päätyvät tilastoihin
yleensä vain seuraavissa tapauksissa: a) on tapahtunut kuolemaan johtanut tai sairaalahoitoa
vaatinut henkilövahinko, b) on tapahtunut aineellinen vahinko, joka on johtanut
yhteydenottoon vakuutusyhtiöön, tai c) onnettomuustilanne on vaatinut yhteydenoton
pelastuspalveluun, joko henkilö-, materiaali- tai ympäristövaaran johdosta. Toisaalta on
ilmeistä, että pienistä nopeuksista johtuen soutuveneonnettomuuksissa tapahtuu aineellisia
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vahinkoja (so. kohta b yllä) huomattavasti moottoriveneilyä vähemmän ja harvemmin. Näin
ollen käytännössä pienempi osuus soutuveneonnettomuuksista päätyy lopulta tilastoihin.

C. Johtopäätökset
Suomessa teknisistä syistä johtuvia henkilömenetyksiä veneilyssä tapahtuu erittäin harvoin,
joten voidaan perustellusti katsoa veneilyn teknisen turvallisuuden kaikkineen olevan jo
hyvällä tasolla. Tekniseen turvallisuuteen tässä sisällytetään mm. veneisiin ja
veneilykalustoon liittyvä sääntely ja valvonta, veneilykaluston ikä ja tekninen kunto. Hyvä
taso on toki säilytettävä, mutta toisaalta lisäpanostukset veneilyn tekniseen turvallisuuteen
eivät ole tilastojen valossa tarpeen eivätkä perusteltavissa. Näin ollen pääpaino
turvallisuustyössä onkin hyvä keskittää tietämystasoon, asenteisiin ja osaamiseen
vaikuttamiseen. Tarkastellessa onnettomuustyyppejä ja erityisesti soutuveneilyn
yliedustuneisuutta kuolemaan johtaneissa veneilyonnettomuuksissa voi myös päätellä, että
suomalaisen veneilyn ja vesillä liikkumisen turvallisuustyön kohdentaminen esimerkiksi
mökkisouteluun on perusteltua. Trafin nykyinen toiminta heijastelee näitä painotustarpeita
tutkimusryhmän näkemyksen mukaan hyvin. Esimerkkeinä mainittakoon Trafin www
sivustolla ylläpidettävä pelastusliivien käytön tärkeyttä opettava ”Pysy pinnalla Yrmyn
kanssa” –peli ja veneilyn riskipaikkoja ja muuta tietoa jakava yhteisöllinen ”Veneretki”  –
palvelu, sekä muu Trafin sivustoilla saatavilla oleva monipuolinen tietoaineisto.

Pelastusliivit
Eräs puute ja siitä esiin nouseva veneilyturvallisuuden parantamismahdollisuus on ilmeinen.
Määräysten mukaan jokaiselle moottorialuksen tai viittä metriä pidemmän purjealuksen
kyydissä olevalle on oltava hyväksyttyä mallia oleva pelastuspukine. Mutta: a)
pelastuspukineen päällä pitämisestä ei ole säädelty mitään, ja b) määräykset eivät koske
soutuveneitä. Toisaalta pelastusliivien tärkeyttä on vaikea liioitella, valtaosa
veneilyonnettomuuskuolemista ja käytännössä lähes kaikki soutuveneonnettomuuksissa
sattuneista henkilömenetyksistä olisi todennäköisesti voitu välttää pelastusliivin käytöllä.
Pelastusliivi estää erittäin tehokkaasti veneilijöiden hukkumiskuolemat – mutta liivi yksin toki
ei pelasta tilanteissa, joissa varsinaisen hengenvaaran aiheuttaa vakava fyysinen trauma taikka
hypotermia.
Tämä kysymys ei tietysti koske pelkästään Trafia, vaan on luonteeltaan enemmänkin
lainsäädännöllinen. Kuten aina tämän tyyppisten lakien säätämistarpeen arvioinneissa,
tässäkin tasapainoillaan mm. yhteiskuntataloudesta nousevan sääntelytarpeen ja liialliseksi
koetun holhoavuuden herkässä rajapinnassa. Analogia on helposti löydettävissä useista muista
turvallisuuteen ja sen pakkosääntelyyn liittyvistä aiemmista keskusteluista – esimerkkeinä
mainittakoon vaikkapa turvavyö, polkupyöräkypärä tai asuntojen palovaroitin. Näiden
esimerkkien suhteen tiukentuvalla sääntelyllä ja siihen liittyvällä valvonnalla on joko vältetty
tai potentiaalisesti voitaisiin välttää erinäinen määrä yhteiskuntataloudellista menetystä,
puhumattakaan inhimillisestä tragediasta ja kärsimyksestä.

Kokemuksen mukaan kansalaisten ei tästä huolimatta kuitenkaan voida olettaa poikkeuksetta
toivottavan kaikkea lisäsääntelyä tervetulleeksi. Samoin kuten edellä käsitellyn
harrasteilmailun kanssa, myöskään veneilyssä sääntelyn lisäämisen ei tule lähtökohtaisesti
olla ensimmäisten vaihtoehtojen joukossa.

Valvonnan priorisointi, riskiperusteisuus ja perusteltavuus
Trafin raportissa ”valvonnan periaatteet ja toimintamallit” (Trafi 2015) esitetään Trafin
suorittaman merenkulun valvonnan priorisointi seuraavasti:
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1) kaupallisen liikenteen matkustajat
2) meriympäristön suojelu
3) ammattimerenkulkijat ja kansainvälisen liikenteen alukset
4) kotimaanliikenteen alukset ja ammattikalastajat
5) veneilijät

Yhtäältä esitetyn priorisoinnin logiikka on helppo ymmärtää ja se on täysin rinnastettavissa ja
verrattavissa esimerkiksi edellä mm. harrasteilmailun yhteydessä keskusteltuun
riskihierarkiaan: priorisoinnissa alemmalle sijoitettujen voidaan katsoa olevan tietoisempia
riskeistä ja joutumaan siten hyväksyvän niitä enemmän. Mutta toisaalta tietty potentiaalinen
ristiriitakin on havaittavissa, kun samanaikaisesti (i) tarkastellaan tilastoja merillä ja vesillä
tapahtuneista kuolemaan johtaneista liikenneonnettomuuksista ja (ii) huomioidaan, että
samassa raportissa todetaan Trafin valvonnan olevan priorisoidun lisäksi myös
riskiperusteista, jonka määritelmän mukaan valvontatoimintaa ohjataan riskin tai sen
muutoksen merkittävyyden perusteella.
Raportissa mainitaan lisäksi, että valvontatoimenpiteiden tulee olla ”perusteltua”, mikä
nähdäksemme osaltaan auttaakin selittämään mainitun ristiriidan olemassaolon. Veneilyn
kattava valvonta riskiperusteisesti on erittäin haasteellista, monestakin syystä. Veneilijöiden ja
veneiden lukumäärä on suuri ja lisäksi veneilyä harrastetaan käytännössä lähes kaikissa
mahdollisissa vesistöissä koko Suomen alueella. Lisäksi kyseessä on suurelta osin vapaa-ajan
viettoon suuntautuva harrastus- ja virkistäytymistoiminta. (Mikä osaltaan auttaa
alleviivaamaan yllä pelastusliivien yhteydessä keskusteltua sääntelyn lisäämiseen liittyvää
sosiaalis-yhteiskuntataloudellista dilemmaa.) Eli vaikka veneilyssä onnettomuusriski on
verrattain korkea, riskin muuttaminen ja muutoksen hallinta merkittävällä tavalla
positiivisempaan suuntaan on erittäin haasteellista.

7.5 Viranomaistoimintojen vaikuttavuus liikenneturvallisuuteen

7.5.1 Sääntelyn voimakkuuden vaikutus liikenneturvallisuuteen

Yhdistelemällä useamman erillisen lähteen tietoja eri liikennemuotojen
liikenneturvallisuudesta, tai tarkemmin sanoen kuoleman riskeistä, voidaan saada eräs
näkökulma viranomaistoimintojen ja sääntelyn vaikuttavuuteen. Tarkastellaan IMO:n (2000)
tilastoja meriliikenteen henkilövahinkoriskistä, Peltolan ja Aittoniemen (2008) tietoja muiden
liikennemuotojen henkilövahinkoriskeistä, sekä tutkimusryhmän ja Buiguesin ja Sapirin
(1993a; 1993b) yhdistettyjä asiantuntija-arvioita kansainvälisen sääntelyn voimakkuudesta eri
liikennemuodoissa. Riskejä on tarkasteltu matkasuoritteen (l. kuoleman riski
henkilökilometriä kohti) ja aikasuoritteen (l. kuoleman riski liikkumiseen käytettyä
henkilötuntia kohti) valossa. Henkilövahinkoriskit liikennemuodoittain näillä kahdella eri
suoritetyypillä on esitetty taulukossa 19 (Peltola ja Aittoniemi 2008; IMO 2000).

Taulukko 20. Kuoleman riskit eri liikennemuodoissa matka- ja aikasuoritteittain.

Kuoleman riski
Meriliikenne Ilmailu Raide-

liikenne
Henkilö-

auto
Kevyt-
liikenne

/100 milj.henk.km 0,0000006 0,04 0,03 0,38 2,2
/100 milj.henk.h 0 3 7,7 24 24

Näitä lukuja vertaillaan liikennemuotokohtaiseen sääntelyn voimakkuuteen kuvissa 50 ja 51
alla.
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Kuva 50:  Kuoleman riskit eri liikennemuodoissa verrattuna matkasuoritteeseen (km)

Kuva 51: Kuoleman riskit eri liikennemuodoissa verrattuna aikasuoritteeseen (h)

Kuvista voidaan selkeästi havaita, että sääntelyn voimakkuus korreloi negatiivisesti kuoleman
riskin kanssa. Eli toisin sanoen, mitä tiukempaa sääntely on, sitä turvallisempi liikennemuoto
näyttäisi olevan. Voidaan pitää yleisesti tunnustettuna tosiasiana, että tieliikenteen turvallisuus
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on liikenneturvallisuusongelmista suurin (katso esimerkiksi World Health Organization 2011
ja 2013; Salmon ja Lenné 2015). Kevytliikenteen turvallisuuden osalta YK:n alainen
Maailman Terveysjärjestö WHO (2013) on todennut, että kansalliset
liikenneturvallisuuspolitiikat yleisesti ottaen laiminlyövät kevyen liikenteen liikkujia. (Katso
myös Mononen ja Leviäkangas 2015.) Samanaikaisesti voimme havaita, että juuri näiden
liikennemuotojen kansainvälisesti sovittu sääntely on vähemmän kattavaa kuin muiden
liikennemuotojen.

Näillä edellä mainituilla havainnoilla ei pyritä osoittamaan, että sääntely yksin määrittelee
liikenneturvallisuuden tason. Terminä ”sääntely” on käsitteellisesti laaja ja sen kontekstiin
sisältyy paljon muutakin kuin pelkästään sovitut säännöt ja määräykset. Niiden lisäksi
voimakkaimmillaan sääntelyn kautta muodostuu ohjaus ja askelmerkit lähes kaikelle
viranomaistoiminnalle koskien valvontaa, tarkastuksia, katsastuksia, lupia jne. Ja toisaalta,
kun kansainvälisen sääntely puolestaan on löyhimmillään, maakohtaisille viranomaisille jää
runsaammin kansallista liikkumavaraa siihen, mihin kyseessä olevan liikennemuodon
kansallinen sääntely, viranomaisresurssit ja kehittämistoimet kohdistetaan.

Toisaalta ei tule unohtaa, että sääntelyllä ohjataan kattavasti kaikkia yhteiskunnan ja talouden
sektoreita, eikä pelkästään liikenneviranomaisia tai muita viranomaissektoreita. Kuten
osaraportissa 1 (Mononen et.al 2014) todettiin, tieliikenteen turvallisuudessa on saavutettu
pitkäkestoinen ja radikaalisti positiivinen historiallinen trendi, jonka selittäjänä on
tutkimusryhmän näkemyksen mukaan suurelta osin ajoneuvoteknologian kehittyminen.
Tätäkin ajoneuvojen kehitystä on tuettu – ja tuetaan edelleen – myös sääntelyn
työkaluvalikoimalla. Tuoreimpana ja erittäin merkittävänä esimerkkinä tästä on ajoneuvojen
automaattinen hätäviestijärjestelmä eCall, jonka Euroopan parlamentti määräsi 28.4.2015
pakolliseksi kaikkiin uusiin autoihin huhtikuusta 2018 alkaen. Tutkimusryhmän käsityksen
mukaan merkittävä osa tähän nimenomaiseen sääntelyyn johtaneesta tutkimuksesta ja sitä
edeltäneestä (ja rinnalla kulkeneesta) taustatyöstä on tehty Suomessa ja/tai
suomalaisvetoisesti.

Itse sääntelyn muodostuminen ja suuntaaminen on monimutkainen sosiaalinen,
yhteiskuntataloudellinen ja lopulta myös poliittinen prosessi, johon tässä tutkimuksessa ei
varsinaisesti pureuduttu, mutta mainittakoon, että nimenomaan tieteellisellä ja muulla
tutkimuksella (kansallinen- EU-, KV-, ajoneuvoteollisuus, jne.) on merkittävä rooli sääntelyn
suuntaamisessa.

Sääntelyn voimakkuus taikka viranomaisponnistelujen intensiivisyys eivät toki ole läheskään
ainoita selittäviä tekijöitä eri liikennemuotojen välisiin eroihin liikenneturvallisuudessa. Tästä
huolimatta voidaan pohtia miksi esimerkiksi raideliikenteessä ei päästä
liikenneturvallisuudessa täysin samalle tasolle esimerkiksi meriliikenteen kanssa.
Raideliikenne on kyllä suhteellisen turvallinen liikennemuoto, mutta näiden mittareiden
valossa turvallisuus on monin verroin esimerkiksi meriliikennettä heikompi.

Näkökulman saamiseksi vertaillaan tässä keskenään kolmea liikennemuotoa: raideliikenne,
ilmailu ja meriliikenne. Näiden liikennemuotojen välillä on sekä merkittäviä yhtäläisyyksiä,
että myös eroavaisuuksia - näitä kumpiakin käydään läpi seuraavassa.



129

Yhtäläisyyksistä mainittakoon, että (toisin kuin vaikkapa tieliikenteessä) näissä kolmessa
liikennemuodossa liikennevälineiden kuljettamisesta vastaa aina ammattihenkilöstö.10 Näillä
kolmella liikennemuodolla on myös kaikilla taustalla pitkä historia teknologian ja
osajärjestelmien kehittämisessä ja kaikkien operointiin liittyy erilaisia varmistusjärjestelmiä ja
liikennevälineiden ulkopuolisia keskitettyjä ohjausjärjestelmiä. Varmistuksista esimerkkeinä
ovat kaupallisen lentoliikenteen ohjaajien varahenkilöt ja esim. veturin ”kuolleen miehen
kytkimet”. Ohjausjärjestelmiä ovat mm. lennonjohto (ATM, Air Traffic Management),
meriliikenteen ohjaus (VTS, Vessel Traffic Service) ja junien automaattinen
kulunvalvontajärjestelmä. Kuten aiempana tässä raportissa on keskusteltu, erityisesti ilmailu
ja myös meriliikenne ovat mm. niihin liittyvien ohjausteknologioiden ja -järjestelmien sekä
kaluston ominaisuuksien kannalta erittäin komplekseja liikennemuotoja.

Käyttämillään erilaisilla ”liikenneverkoilla” näillä kolmella liikennemuodolla on hyvin
erilaiset vapausasteet esimerkiksi mahdollisten yhteentörmäyspisteiden tai muiden törmäys-
/konfliktipisteiden suhteen. Näitä vapausasteita voitaisiin yksinkertaistaen havainnollistaa ja
verrata seuraavalla tavalla: Raideliikenteen liikkuvan kaluston liikkeiden vapausasteet on
rajoitettu raiteille, joidenka voidaan ajatella olevan tasokoordinaatistossa sijaitsevia suoria (tai
tasossa oleva verkko). Meriliikenteen alusten liikkeet on rajoitettu merille – tätä puolestaan
kuvastaa parhaiten taso, jota rajoittavat rantaviivat. Ilma-alusten liikkeet on rajoitettu
ilmakehän alimpiin osiin eli troposfääriin – tätä kuvastaa parhaiten avaruuskoordinaatisto, jota
ylhäältä rajoittaa ilma-alusten maksimilentokorkeus ja alhaalta maan pinta. Ks kuva 52.

10 Erot henkilöstön koulutuksissa – niiden laajuuksissa, kestoissa ja sisällöissä – verrattaessa tieliikenteeseen
ovat mittavat. Siinä missä tieliikenteen ajokorttitutkinto (minkä laajuinen tahansa, A, B, C, D jne.) on
eräänlainen peruskoulutason tutkinto tai jopa vain ”kurssi”, voisi toisessa ääripäässä ammattimaisen
liikennelentäjän pätevyyden ajatella kokemus- ja koulutusvaatimuksineen rinnastuvan
ammattikorkeakoulututkintoon - tai jopa korkeakoulututkintoon, puhuttaessa vaikkapa mannertenvälisestä
lentoliikenteestä laajarunkokalustolla.



130

Junien liikkeet
rajoittuvat
raiteille.

Laivojen
liikkeet

rajoittuvat
merille.

Ilma-alusten
liikkeet

rajoittuvat
ilmaan.

Kuva 52:  Kolmen eri liikennemuodon vapausasteista. (Kuvien lähteet lähdeluettelossa:
Kuvat 2015)

Loogisesti muun muassa liikennevälineiden paikantamiseen ja liikenteen ohjaamiseen
liittyvien ongelmien kompleksisuus kasvaa eksponentiaalisesti kyseisten vapausasteiden
lukumäärän kasvaessa11. Tämä kompleksisuus puolestaan heijastuu suoraan ohjauksen
problematiikkaan muun muassa pyrittäessä estämään yhteentörmäykset. Tästä huolimatta
näistä kolmesta vähiten kompleksinen liikennemuoto on turvallisuudeltaan heikoin.

Väitämme, että sääntelyn voimakkuus on yksi merkittävä selittävä tekijä yllä kuvatulle
ilmiölle. Liikenneviranomaiset ovat keskeinen tekijä kaikessa sääntelyyn liittyvässä
toiminnassa, kuten sääntelyn valmistelussa, jalkauttamisessa ja käytännön toteuttamisessa
sekä etenkin implementoinnin todentamisessa valvonnan keinoin. Näin ollen voimme tehdä
johtopäätöksen, että viranomaisten toiminta on vaikuttavuudeltaan merkittävää
liikenneturvallisuuden ylläpitämisessä ja parantamisessa. Sama johtopäätös koskee mitä
todennäköisimmin myös ympäristöystävällisyyttä ja toimintavarmuutta, mutta sitä ei tässä
tutkimuksessa selvitetty analyyttisesti.

7.5.2 Liikenteen turvallisuus suhteessa viranomaistoimintojen laatuun

Tässä osiossa tehdään lyhyt tarkastelu liittyen viranomaistoimintojen laadun ja
liikenneturvallisuuden väliseen yhteyteen.

11 Tämän karkeasti yksinkertaistavan havainnollistuksen yhteydessä näin voidaan väittää. Todellisuudessa lisäksi
muun muassa liikennetiheydet (tai liikenneverkon kapasiteetit ja täyttöasteet) sekä liikennevälineiden nopeudet
yhdessä ohjautuvuuden kanssa ovat myös merkittäviä tekijöitä kompleksisuuden muodostumisessa, vaikuttaen
erityisesti reagointinopeusvaatimuksiin.
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World Economic Forum (WEF) luokittelee maailman maita erilaisten maailmanlaajuista
kilpailukykyä mittaavien tai kuvaavien muuttujien (indikaattoreiden) suhteen. Muuttujien
joukossa on suoraan talouden toimintaedellytyksiin liittyviä mittareita, kuten
talousmarkkinoiden kehittyneisyys, tavaramarkkinoiden tehokkuus, innovaatio, markkinoiden
koko, työmarkkinoiden tehokkuus, ja niin edelleen. Näiden lisäksi mittareiden joukossa on
yleisluonteisempia indikaattoreita, kuten koulutuksen taso, terveydenhoidon taso,
esiopetuksen taso, korkeakoulutuksen taso ja infrastruktuurin kehittyneisyys. Jokainen näistä
pääindikaattorista koostuu lukuisista alamuuttujista.
Tarkastellaan WEF:n indikaattoria ”Institutions”, joka sisältää yhteensä 21 erillistä
alamuuttujaa. Alamuuttujia ovat esimerkiksi auditointi- ja raportointistandardit,
organisaatioiden (esim. yritysten) toiminnan eettisyys, poliisiviranomaisten toiminnan
luotettavuus, järjestäytyneen rikollisuuden määrä, oikeusjärjestelmän tehokkuuteen liittyvät
eri ominaisuudet, korruptiotaso, sääntelyn aiheuttama kuormittavuus, kansalaisten luottamus
poliitikkoihin, julkistalouden tehokkuus (säästäväisyys tai tuhlailevaisuus) ja julkishallinnon
toiminnan (esim. sääntely) läpinäkyvyys.

Näin ollen tämä mittari kuvastaa maiden institutionaalisen integriteetin, kehittyneisyyden ja
läpinäkyvyyden elementtejä. Tämän muuttujan voidaan siten katsoa kuvaavan myös
viranomaistoiminnan teho- ja laatutasoa. (Katso myös Mononen ja Leviäkangas 2015.)
Kokonaisuutena Suomi sijoittuu tässä WEF:in luokittelussa sijalle 2, eli toisin sanoen Suomi
on institutionaalisen integriteetin ja laadun suhteen maailman toiseksi paras maa.

Raideliikenne
Tarkastellaan raideliikenteen turvallisuutta eräissä Euroopan maissa (Eurostat 2014) ja
verrataan sitä WEF:in (WEF 2014) mittariin. Mukana vertailussa ovat tässä Euroopan maista
seuraavat 10: Belgia, Ranska, Hollanti, Itävalta, Puola, Portugali, Romania, Slovakia, Ruotsi
ja Suomi. Pystyakselilla on esitetty kaksi WEF:in indikaattoria: maan järjestysluku koko
maailman tilastossa (1-120, järjestys) ja maan ”institutions” indikaattorin lukuarvo (0-6,
indeksi). Vaaka-akselilla on junaonnettomuuksien määrä miljoonaa matkustajakilometriä
kohti (0-0,05, accidents / pMkm).

Kuva 53:  WEF:in Institutions –indeksi vs. Eurostat:in raideliikennetieto
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Kuvan 53 vertailusta voidaan havaita, että raideliikenteen turvallisuus korreloi hyvin
viranomaistoiminnan teho- ja laatutason kanssa.
Huonoiten kaikkia vertailulukuja arvioitaessa sijoittuvat Romania, Slovakia ja Bulgaria
(järjestyksen osalta kuvaajan oikeassa yläkulmassa). Vastaavasti parhaiten lukujen valossa
menestyvät Suomi, Ruotsi, Itävalta, Belgia, Ranska ja Hollanti (järjestyksen osalta kuvaajan
vasemmassa alakulmassa). Huomionarvoista on, että vaikka näyte ei olekaan kattava, niin
joka tapauksessa yllä käytetyt vertailuaineistot ovat täysin toisistaan riippumattomia.

Tutkitaan aineistoa Spearmanin järjestyskorrelaation avulla. (Katso teoreettinen tausta sekä
laskentaperiaatteet ja -kaavat esim. jäljempänä kappaleessa 8.2, Marascuilo ja Serlin 1988,
Wolfram 2014, jne.). Taulukossa 19 alla on esitetty laskennassa käytetyt luvut (Eurostat 2014
ja WEF 2014).

Taulukko 21. Raideliikenteen turvallisuus ja WEF indeksit

Raideliikennekuolemaa
/ M matkustaja-km

WEF
indeksi

WEF
sijoitus

Belgium 0,00311 5,1 23.
Bulgaria 0,01812 3,3 112.
Netherlands 0,00100 5,5 10.
Austria 0,00904 5,1 22.
Poland 0,02052 4,0 56.
Portugal 0,01124 4,4 41.
Romania 0,05263 3,6 88.
Slovakia 0,03731 3,3 110.
Finland 0,00222 6,1 2.
Sweden 0,00304 5,4 13.

Vertailemalla ensin valtioiden raideliikenteen onnettomuuslukuja niiden saamaan WEF
indeksiin, päädytään Spearmanin järjestyskorrelaation avulla arvoon ρ = -0,90303 (kun n =
10; raja-arvot | ρ | ≥ 0,88; α = 0,005), mikä osoittaa tilastollisesti erittäin merkitsevää
negatiivista korrelaatiota. Samalla tavalla seuraavaksi vertaillaan valtioiden raideliikenteen
onnettomuuslukuja niiden sijoittumiseen WEF:n määrittelemän järjestysluvun mukaan.
Silloin päädytään Spearmanin järjestyskorrelaation avulla arvoon ρ = 0,890909 (α = 0,005),
mikä edelleenkin osoittaa tilastollisesti erittäin merkitsevää, mutta tällä kertaa positiivista
korrelaatiota.

Toisin sanoen mitä laadukkaampaa ja eheämpää viranomaistoiminta maassa on, myös sitä
turvallisempaa on myös raideliikenne. Ja vastaavasti, mitä huonommin maa sijoittuu WEF:in
instituutioita kuvaavan indikaattorin valossa, sitä enemmän maassa myös sattuu
onnettomuuksia.

Tieliikenne
Tehdään toinen tarkastelu, jossa tutkitaan tällä kertaa tieliikennettä samoin periaattein, kuin
mitä raideliikenteen kanssa edellä. Käytetään tieliikenteen turvallisuuden indikaattorina lukuja
tieliikennekuolemista suhteessa maiden väkilukuihin. (Tieliikennekuolemia 100000 asukasta
kohden.) Tieliikennekuolemien tilastotieto on pääosin peräisin OECD:ltä (2014), mutta
Romanian ja Slovakian osalta Euroopan unionilta (European Union 2013, tilastovuosi 2012)
ja Bulgarian osalta Euroopan komissiolta (European Commission 2015, tilastovuosi 2012).
Mukana vertailussa ovat tässä samat kymmenen Euroopan maata kuin raideliikenteen
osaltakin. Pystyakselilla on edelleen esitetty kaksi WEF:in indikaattoria: maan järjestysluku
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koko maailman tilastossa (1-120, järjestys) ja maan ”institutions” indikaattorin lukuarvo (0-6,
indeksi). Vaaka-akselilla on tieliikennekuolemien määrä 100000 asukasta kohden (0-15 road
fatalities / 100000 inhabitants).

Kuva 54:  WEF:in Institutions –indeksi vs. tieliikenteen turvallisuus
Taulukossa xx alla on esitetty tieliikenteen tarkastelussa käytetyt luvut (WEF 2014, OECD
2014, Eurostat 2014, European Commission 2015, European Union 2013.)

Taulukko 22. Tieliikenteen turvallisuus ja WEF indeksit

Tieliikennekuolemaa
/ 100000 asukasta

WEF
indeksi

WEF
sijoitus

Belgium 7,7 5,1 23.
Bulgaria 11,9 3,3 112.
Netherlands 3,9 5,5 10.
Austria 6,3 5,1 22.
Poland 9,2 4,0 56.
Portugal 6,8 4,4 41.
Romania 10,7 3,6 88.
Slovakia 5,5 3,3 110.
Finland 4,7 6,1 2.
Sweden 3,0 5,4 13.

Verrataan tieliikenteen turvallisuutta WEF indeksiin ja järjestykseen Spearmanin avulla.
Vertailemalla ensin valtioiden tieliikenteen onnettomuuslukuja niiden saamaan WEF
indeksiin, päädytään Spearmanin järjestyskorrelaation avulla arvoon ρ = -0,70303, (kun n =
10; raja-arvot  | ρ | ≥ 0,65; α = 0,025) mikä osoittaa tilastollisesti merkitsevää negatiivista
korrelaatiota. Samalla tavalla seuraavaksi vertailtaessa valtioiden tieliikenteen
onnettomuuslukuja niiden sijoittumiseen WEF:n ilmoittaman järjestysluvun mukaan
päädytään Spearmanin järjestyskorrelaation arvoon ρ = 0,757576, mikä osoittaa tilastollisesti
merkitsevää positiivista korrelaatiota (α = 0,025).

Tieliikenteen korrelaatiokertoimet eivät ole aivan yhtä vakuuttavia kuin raideliikenteen osalta,
mutta hyvin samansuuntaisia ja joka tapauksessa tilastollisesti merkitseviä. Edelleen, aineistot
ovat toisistaan täysin riippumattomia.
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Tieliikenteen turvallisuuden osalta tässä aineistossa merkittävimpien poikkeamien joukkoon -
eli siis samalla laskettua korrelaatiota heikentäviin maihin - kuuluvat Slovakia ja Suomi.
Molemmissa maissa on väkilukuun suhteutettuna samantasoinen, eli verrattain hyvä muttei
kuitenkaan Euroopan huipputasoa oleva tieliikenteen turvallisuus (5,5 ja 4,7 kuolemaa /
100000 asukasta). Mutta huomattavaa on, että WEF järjestyksen osalta maat sijoittuvat
skaalan vastakkaisiin ääripäihin (110. ja 2.). Eli toisin sanoen, näihin verrokkimaihin
rinnastettaessa Slovakia menestyy tieliikenteen turvallisuudessa selvästi institutionaalista
integriteettiään paremmin – ja vastaavasti Suomi menestyy huonommin kuin
institutionaalinen integriteetti antaisi olettaa.

Näihin poikkeamiin on todennäköisesti useita selittäviä tekijöitä – yksi voi olla esimerkiksi
ajoneuvojen keski-ikä. Tiedossa on, että Suomessa on Viroa lukuun ottamatta Euroopan
vanhin autokannan keski-ikä (Trafi 2013b). Tiedetään myös, että Slovakiassa raskaan
liikenteen rekkakaluston keski-ikä on pienempi kuin Suomessa (Konečný ja Šimková 2012) -
mutta Slovakian koko autokannan ikää ei onnistuttu löytämään tilastoista. Mehlhartin (et.al
2011) mukaan, pääosin ACEA:n (The European Automobile Manufacturer’s Association)
tilastointiin nojaten, uusien autojen rekisteröintiaktiivisuus on Slovakiassa Suomea suurempi.
Yllä mainituista kymmenestä maasta uusien autojen osuus autokannasta on Suomea pienempi
Puolassa12, Romaniassa ja Bulgariassa. (Mehlhart et.al 2011) Vaikka mitään konklusiivista ei
näistä luvuista voidakaan päätellä, havaittu poikkeama Suomen osalta ansaitsisi
tutkimusryhmän näkemyksen mukaan joka tapauksessa lähemmän ja monipuolisemman
tarkastelun myöhemmin.

Muiden liikennemuotojen, eli ilmailun ja meriliikenteen osalta vastaavanlainen vertailu ei
osoittautunut mielekkääksi, pääasiassa tilastoaineiston pirstaleisuuden takia. Yllä tutkitut
raideliikenne ja tieliikenne selvästi ovat ilmailuun ja meriliikenteeseen verrattuna eräällä
tavalla paikallisempia ja kansallisempia. Tällä tarkoitetaan sitä, että suomalaisen raide- ja
tieliikenteen kaluston ja niitä käyttävien suomalaisten liikkujien onnettomuudet sattuvat
pääsääntöisesti Suomessa. Toisaalta suomalaisen ilmailun ja meriliikenteen kaluston
onnettomuudet voivat sattua missä päin maailmaa tahansa – ja vastaavasti Suomen aluevesillä
ja ilma-alueella sattuvat onnettomuudet voivat sattua muillekin kuin suomalaisille aluksille tai
liikkujille.
Tästä huolimatta, muut ilmailun ja meriliikenteen turvallisuutta kuvaavat indikaattorit
kylläkin osoittavat samaan suuntaan kuin yllä esitetty tarkastelu. Esimerkkeinä näistä muista
indikaattoreista mainittakoon seuraavat:

Meriliikenteessä Paris MoU luokittelee alusten lippuvaltiot kolmeen eri riskiryhmään, jotka
ovat valkoisen-, harmaan- ja mustanlipun lippuvaltiot. Lisäksi valtiot on asetettu keskinäiseen
paremmuusjärjestykseen. Suomi on luokiteltu turvallisimpaan (l. riskittömimpään) luokkaan,
eli valkoisen lipun lippuvaltioksi ja esimerkiksi vuonna 2013 Suomen sijoitus oli 8. paras
maailmassa13. (Paris MoU 2015)
Suurin suomalainen lentoyhtiö Finnair puolestaan oli Jet Airliner Crash Data Evaluation
Centre:n arvion mukaan vuonna 2014 maailman kolmanneksi turvallisin lentoyhtiö ja se on
ollut mm. vuosina 2011–2014 Euroopan turvallisin lentoyhtiö. Vuonna 2013 Finnair oli
maailman turvallisin lentoyhtiö, sekä vuosina 2012 ja 2011 toiseksi turvallisin. (JACDEC

12 Uusien autojen rekisteröintien osuus autokannasta on Slovakiassa n. 4,8 %, kun se Suomessa on n. 3,2%.
Huom: Uusien autojen osuus autokannasta ei ole suoraan autokannan keski-ikää kuvaava määre. Esimerkiksi
Puolassa on Suomeen verrattuna pienempi osuus autokannasta uusia, mutta samalla autokannan keski-ikä on silti
Suomea nuorempi. Tämä tarkoittaa käytännössä siis sitä, että syystä tai toisesta Puolassa autot poistetaan
liikenteestä ja ne päätyvät romuttamolle aikaisemmin kuin Suomessa.
13 Luokitus voimassa heinäkuun 2014 alkuun asti, tuoreempaa luokitusta ei ollut tätä kirjoitettaessa saatavilla.
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2015) Vertailu tehdään vuosittain maailman 60 suurimmalle lentoyhtiölle - vuonna 2015
tehdyssä vertailussa Finnair ei mahtunut tähän joukkoon.
Yhteenvetona voidaan siis todeta, että kautta linjan viranomaistoiminnan hyvätasoinen
terveys, institutionaalinen integriteetti, kehittyneisyys ja läpinäkyvyys näyttävät kulkevan käsi
kädessä hyvän liikenneturvallisuustason kanssa. Liikenneturvallisuudessa keskeisin
viranomainen on Trafi, vaikka muillakin viranomaistahoilla on roolinsa liikenneturvallisuuden
toimintakentällä. Samat johtopäätökset pätevät todennäköisesti myös
ympäristöystävällisyyteen ja toimintavarmuuteen, mutta sitä ei tässä tutkimuksessa selvitetty
analyyttisesti.
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8 YHTEENVETO JA TULOSTEN LUOTETTAVUUS

8.1 Tiivistelmä tuloksista

Yksittäisten palveluiden analyysit on käsitelty edellä pääkappaleissa 3-7. Tässä kappaleessa
esitetään tiivis yhteenveto tuloksista. Taulukossa 24 on esitetty tuloksien pääkohdat. HTV
sarakkeessa on esitetty palveluun käytettyjen resurssien määrä henkilötyövuosina ja HTV%
on tämän osuus Trafin kokonaishenkilötyövuosimäärästä, joka vuonna 2013 oli 516 HTV.
Kustannusvastaavuus kuvaa palvelun tuottamiseen käytettyjen resurssien kattamista
asiakasmaksuilla. Alimmaisella summarivillä HTV ja HTV% ovat aritmeettisia summia ja
esitetty kustannusvastaavuuden summa on laskettu HTV:llä painotettuna keskiarvona
seuraavasti:

̅ = 	∑∑ ,

missä wi on palvelun HTV määrä ja xi on palvelun kustannusvastaavuus. Harrasteliikenteen
palvelut eivät ole mukana tässä painotetussa keskiarvossa, koska (i) kustannusvastaavuustieto
oli puutteellista ja (ii) hyöty-kustannussuhdetta ei näille pyritty määrittelemään.

H/K luokka –sarakkeessa on luokiteltu palvelut ryhmiin seuraavasti:

· ≥1: palvelun hyöty-kustannussuhde on suurempi tai yhtä suuri kuin 1

· >>>1: palvelun hyöty-kustannussuhde on huomattavasti suurempi kuin 1

· <1: palvelun hyöty-kustannussuhde on pienempi kuin 1 (ei havaintoja)

· Kori 3: palvelun hyöty-kustannussuhdetta ei ole määritelty

Taulukossa 24 kullekin palvelulle määritelty pääluokka viittaa Trafin strategisen tason
toimintojaotteluun. Nämä luokat on esitetty taulukossa 23.

Taulukko 23. Trafin strategisen tason toimintojaottelu.

Pääluokan
symboli

Pääluokan nimi Sisältö, kuvaus

S Sääntely
Osallistuminen kansallisten ja kansainvälisten
sääntelyelinten toimitaan, määräysten laatiminen,
sääntely, tuki lakien ja asetusten valmistelulle.

V Viranomaistoiminto Luvat, hyväksynnät, valvontatoiminnot, tarkastukset,
auditoinnit

T Tietopalvelu
Kaikki tietoon, tiedon käsittelyyn, tiedon
ylläpitämiseen tai varastointiin tai tiedon
luovuttamiseen perustuvat palvelut



137

Taulukko 24. Yhteenveto palveluiden arvioinnista.

Liikenne-
muoto Palvelu

Pää-
luokka HTV % HTV

Kustan-
nusvastaa-

vuus
H/K

luokka

Tieliikenne

1 Kuljettajaopetukseen liittyvät
päätökset ja luvat V 2,8 0,5 % 21 %

(20)
>>>1

2 Tiedon luovutus T 55 10,7 % 113 % >>>1
3 Ajoneuvotekniset lausunnot
ja luvat V 5,3 1,0 % 70 % Kori 3

Ilmailu

1 Asematasotarkastukset V 3,7 0,7 % 100 % ≥1
2 Lentoasemahyväksyntä V 2,6 0,5 % 100 % >>>1
3 Henkilölupien valvonta V 12,4 2,4 % 76 % >>>1
4 Organisaatiolupien valvonta V 27,5 5,3 % 48 % ≥1

Raide-
liikenne

1 Auditoinnit V 1 0,2 % 30 % ≥1
2 Valvontatehtävät kentällä V 1 0,2 % 30 % Kori 3
3 VAK valvonta V 1 0,2 % 33 % Kori 3
4 Kunnossapitotoimijoiden
hyväksyntä V 0 0,0 % 128 % Kori 3

Meri-
liikenne

1 Alusten
turvallisuusjohtamisjärjestelmät V 16,5 3,2 % 64 % ≥1
2 Pätevyyskirjat henkilöille V 10,7 2,1 % 74 % ≥1
3 Alusten rekisteröinti,
vaihdanta T 0,2 0,0 % 296 % >>>1
4 Aluksille tehtävät
katsastukset ja tarkastukset V 6,6 1,32 % 172 % >>>1

Kaikki
liikenne-
muodot

1 Säädöshankesalkku S *) *) *) ≥1
2 Määräysten antaminen **) S *) *) *) ≥1
3 Kansainvälinen toiminta S *) *) *) ≥1
4 Riskien arviointi V *) *) *) ≥1

Harraste-
liikenne

1 Harrasteilmailu V/T 16,1  3,1 % *) *)
2 Veneily V/T  4 0,8 % 21 % *)

Yhteensä - - 162 32,3% 77 % ***) -
*) ei selvitetty tässä tutkimuksessa **) analyysissä käsitelty yhdessä säädöshankesalkun kanssa ***)
HTV:lla painotettu näytteen kustannusvastaavuus (painotettu keskiarvo)

Tyypillisimmillään yksittäiset analysoidut palvelut edustivat pienehköä osuutta Trafin
kokonaisresurssien käytöstä: usein alle 1 % henkilötyövuosista kutakin palvelua kohden.
Kuitenkin eräät palvelut edustivat huomattavasti suurempaa osuutta, vaihdellen muutamasta
prosenttiyksiköstä noin kymmenekseen. Kokonaisuutena tarkemmin analysoidut palvelut
edustivat yli 30 % Trafin vuosittaisista henkilötyövuosista, joten näytteen kattavuus ja
edustavuus henkilöresurssien käytön näkökulmasta on erinomainen.

Joitakin palveluita siirrettiin tutkimuksen edetessä koriin 3. Tämä johtui siitä, että joko
palvelusta löytyvä kuvaileva aineisto tai käytettävissä ollut palvelun aihepiiriin liittyvä
aikaisempi kirjallisuus ja tieteellinen tutkimus oli riittämätöntä. Näidenkin palveluiden osalta
suoritettiin vastaavat aineistopyynnöt ja tietohaut. Seuraavassa käsitellään kutakin taulukon
21 palvelua erikseen liikennemuoto kerrallaan.
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Tieliikenteen palvelut

Kuljettajaopetukseen liittyviin lupiin sisältyy useita palvelutuotteita tai niiden osia:
autokoulujen tarkastukset, autokoululuvat, ajoharjoitteluratojen valvontaan liittyvät toiminnot
ja vaarallisten aineiden kuljetuksen koulutuslupa. Luvilla varmistetaan asianmukainen
koulutus ja sen laatu. Kirjallisuuteen perustuva analyysi antoi ymmärtää, että
liikenneturvallisuuteen liittyvät vaikutukset eivät ole erotettavissa muista
liikenneturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Sen sijaan kuljettajakoulutuksen sisällöllä on
merkitystä ympäristöön, liittyen lähinnä ekologiseen ajotapaan. Viimemainitut vaikutukset
ovat yhteiskuntataloudelliselta suuruusluokaltaan erittäin merkittäviä. Verrattaessa palvelun
tuottamiseen käytettyihin resursseihin palvelun hyöty-kustannussuhde nousi huomattavan
suureksi (yli 200). Nykytasolla, toimenpiteiden voimassaoloaika ja sitä kautta penetraatioaste
huomioiden voidaan olettaa, että hyödyistä on toteutunut noin kymmenesosa - ja loppuosa on
tulevaisuuden potentiaalia. Näin ollen palvelun hyötykustannussuhde on erittäin hyvä (=20).

Tiedon luovutuspalvelu sisältää ajoneuvorekisterin ja tiedon luovutuksen yhtenä
kokonaisuutena. Nämä palvelut on jo lähtökohtaisesti hinnoiteltu kustannusvastaavaksi.
Toisin sanoen palvelun tuottamiseen käytetyt resurssit kerätään takaisin asiakasmaksuina.
Luovutettujen tietojen käyttö on laajaa ja moninaista:, käyttäjinä ovat muun muassa
vakuutussektori, markkinointiyritykset, eri viranomaistahot ja yksityiset kansalaiset. Tietoja
jalostetaan tai käytetään sellaisenaan suoraan myös kaupallisten palveluiden pohjana.
(Esimerkiksi ajoneuvon tietojen kysely maksullisella tekstiviestillä.) Koska lähtökohtaisesti
maksetut asiakasmaksut edustavat tämän palvelun arvoa, ja koska nämä maksut jo sinällään
kattavat tuotantokustannukset, on yhteenlaskettu hyöty kaupallisille toimijoille, heidän
asiakkailleen ja viranomaistahoille huomattavan suuri.

Ajoneuvotekniset lausunnot ja luvat sisältävät tieliikenteen ajoneuvojen rakennetta, varusteita
ja käyttöä koskevia lupia tai poikkeuslupia sekä tyyppihyväksyntöjä. Palvelulla on sinällään
hyvä kustannusvastaavuus, eli palvelun tuottamisen kustannuksista suuri osa (70 %) kerätään
asiakasmaksuina. Palvelulla varmistetaan rekisterissä ja liikenteessä olevien ajoneuvojen
määräystenmukaisuus. Riittämättömän aineiston takia palvelua ei kuitenkaan arvioitu
tarkemmin tässä tutkimuksessa, vaan se siirrettiin koriin 3.

Ilmailun palvelut

Ilmailun asematasotarkastukset (tai ramppitarkastukset) ovat pistokokeina liikenteessä oleviin
ilma-aluksiin tehtäviä lentoasemalla tapahtuvia tarkastuksia. Palvelu johtuu EASA
määräyksistä ja siellä määritellystä SAFA arviointijärjestelmästä, jonka tavoitteena on poistaa
lentoturvallisuusriskejä. Palvelu on tarkastuksen kohteelle maksuton, joten sen
tuotantokustannukset katetaan täysin viranomaisresursseilla. Viranomaisresurssit puolestaan
välillisesti katetaan lentoasemien pitäjiltä kerättävillä maksuilla kokonaisuudessaan, joten
valtiontalouden kannalta toiminto on käytännössä täysin kustannusvastaava. Tarkastuksissa
Trafi havaitsee vuosittain lukuisan määrän lentoturvallisuutta vaarantavia poikkeamia ja
niiden nojalla annetaan vastaavasti korjauskehotuksia. Palvelu on tärkeä osa hyvän
lentoturvallisuuden ylläpitämistä, tarkastuksen kohteet ja osa-alueet ovat olennaisia tekijöitä
lentoturvallisuudessa ja lisäksi palvelun tuottamiseen on sitouduttu kansainvälisin
sopimuksin. Näin ollen voitiin arvioida, että asematasotarkastusten hyöty-kustannussuhde on
ainakin suurempi kuin yksi.

Lentoasemahyväksynnöillä varmistetaan, että lentoasemat ovat alueineen, laitteineen,
järjestelmineen ja toimintoineen määräysten mukaisia. Palvelun tuottamisella on verrattain
hyvä primäärinen kustannusvastaavuus, eli suurin osa (60 %) palvelun tuotantokustannuksista
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kerätään asiakasmaksuina suoraan. Todellisuudessa tämänkin palvelun kustannusvastaavuus
on 100 %, koska kaikki asiakasmaksujen yli menevät kustannukset kerätään lentopaikkojen
pitäjiltä maksuina. Tietyistä aiemmin käsitellyistä eroista huolimatta, tämän palvelun
vaikuttavuuden arviointi osoittautui edellä mainitun asematasotarkastuksen kaltaiseksi. Trafi
vastaa lentoaseman hyväksynnästä - tai hylkäämisestä - ja palvelun tuottamiseen ollaan
sitouduttu kansainvälisesti. Palvelun tuottamisen kustannukset kerätään takaisin suorina ja
välillisinä asiakasmaksuina. Johtopäätöksenä on, että palvelun tuottama
yhteiskuntataloudellinen hyöty on korkea ja hyöty-kustannussuhde merkittävästi suurempi
kuin yksi.

Ilmailun henkilölupien valvonta varmistaa, että ilmailijat ja ilmailun henkilöstö pystyvät
tietojensa ja taitojensa sekä fyysisen ja psyykkisen kelpoisuutensa puolesta toimimaan
turvallisesti. Palvelulla on hyvä kustannusvastaavuus – 76 % tuotantokustannuksista kerätään
takaisin lupiin liittyvillä asiakasmaksuilla. Lentäjien ja muun lentohenkilökunnan korkealla
koulutustasolla ja muilla lupien voimassaolon edellytyksenä olevilla vaatimuksilla on
merkittävä rooli siinä, että lentomatkustaminen on erittäin turvallista. Palvelun tuottaminen on
kansainvälisten määräysten nojalla pakollista ja palvelu on välttämätön osa hyvin toimivaa
lentoturvallisuuden takaamiseksi olemassa olevaa prosessia. Näin ollen voitiin arvioida että
palvelun yhteiskuntataloudellinen vaikuttavuus on hyvä ja merkittävästi suurempi kuin yksi.

Ilmailun organisaatiolupien valvonta on laaja lukuisia lupatuotteita sisältävä
palvelukokonaisuus, jolla varmistetaan erilaisten ilmailun parissa toimivien yritysten ja
muiden organisaatioiden määräystenmukaisuus. Palvelun tuotantokustannuksista kerätään
asiakasmaksuina noin puolet. Palveluun liittyvät lupahakemukset edellyttävät Trafilta
selvityspyyntöjä ja korjauskehotuksia lähes poikkeuksetta. Trafin toiminnalla on näin ollen
suora vaikutus lentotoiminnan harjoittajien hallinto- ja turvallisuudenhallintajärjestelmiin,
toimintamenetelmiin sekä nimettyjen vastuuhenkilöiden riittävyyteen ja kelpoisuuteen. Voitiin
siis arvioida, että palvelun hyöty-kustannussuhde on positiivinen.

Meriliikenteen palvelut

Alusten turvallisuusjohtamisjärjestelmät –palvelulla Trafi varmistaa, että alukset ja yritykset
noudattavat ja toteuttavat kansainvälisin sopimuksin määrättyä ISM -
turvallisuusjohtamisjärjestelmää. Turvallisuusjohtamisjärjestelmä muodostaa jäsennetyn ja
dokumentoidun järjestelmän, jonka avulla meriliikenteen alalla toimiva yhtiö voi toteuttaa
tehokkaasti yhtiön turvallisuus- ja ympäristönsuojeluohjelmaa. ISM:n on tutkimusten mukaan
todettu parantavan meriliikenteen turvallisuutta. Trafi antaa liikennöinnin edellytyksenä olevat
todistukset vaatimustenmukaisuudesta ainoastaan yrityksille ja aluksille, jotka ovat läpäisseet
prosessin ja tarkastukset. (Trafi varmistaa turvallisuusjohtamisjärjestelmän noudattamisen ja
toimivuuden vuosittaisella tarkastuksella.) Palvelun vaikuttavuus liikenneturvallisuuteen
syntyy tarkastuksessa esille nousseista poikkeamahavainnoista ja niistä aiheutuvista korjaus-
ja parantamistoimista. Lisäksi palvelulla on myös välillisiä ympäristövaikutuksia, koska
onnettomuuksien väheneminen pienentää ympäristöriskejä ja järjestelmään sisältyvät alusten
energiatehokkuussuunnitelmat vähentävät alusten päästöjä. Palvelun tuottamisella on
suhteellisen hyvä kustannusvastaavuus, tuotantokustannuksista kerätään 64 %
asiakasmaksuina. Kokonaisuutena arvioitiin, että alusten turvallisuusjohtamisjärjestelmät –
palvelu on yhteiskuntataloudelliselta vaikuttavuudeltaan positiivinen.

Meriliikenteen pätevyyskirjat henkilöille –palvelulla varmistetaan se, että meriliikenteen
henkilöstö on määräystenmukaista. Trafi myöntää meriliikenteen henkilöluvat niin
päällystölle kuin miehistöllekin ja lisäksi vastaa Suomessa toimivien meriliikenteen
koulutusorganisaatioiden laadusta, sisällöistä ja luvista. Meriliikenteen henkilöstön
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koulutustasolla ja lupien voimassaolon edellytyksenä olevilla muilla vaatimuksilla on
merkittävä rooli siinä, että meriliikenne on erittäin turvallista. ) Palvelun tuottamisella on
hyvä kustannusvastaavuus (74 %) ja siten julkisia varoja palveluun käytetään erittäin
rajallisesti. Meriliikenteessä toimivan henkilöstön pätevyyskirjojen hallinta on kansainvälisten
määräysten ja sitoumusten nojalla pakollista ja palvelu on välttämätön osa hyvin toimivaa
meriliikenteen turvallisuuden takaamiseksi olemassa olevaa prosessia. Tällä perusteella
arvioitiin, että palvelun yhteiskuntataloudellinen vaikuttavuus on hyvä ja vähintäänkin
suurempi kuin yksi

Alusten rekisteröintitoimintoa ylläpitää Trafi. Palvelulla ei voida katsoa olevan suoraa
vaikutusta meriliikenteen turvallisuuteen, ympäristöystävällisyyteen tai sujuvuuteen. Tästä
huolimatta rekisteripalvelu on välttämätön ja tarpeellinen. Palvelu on merkittävä
markkinavalvonnan kannalta ja se on edellytyksenä alusten omistuksen todentamisessa,
omistajan vaihdoksissa ja yleensäkin vaatimuksena alusten käyttämisessä
kauppamerenkulussa. Palvelu on merkittävä myös rahoitus- ja vakuutussektorin kannalta,
sekä mahdollisissa onnettomuustapauksissa myös vastuutahojen selvittämisessä. Ajan tasalla
oleva rekisteri on myös merkityksellinen tekijä liikennejärjestelmän ja yhteiskunnan
toimintavarmuuden varmistamisessa poikkeusoloissa. Palvelun tuottamisella on jo sinänsä
positiivinen kustannusvastaavuus ja siten julkista rahoitusta palvelun tuottamiseen ei käytetä
ollenkaan. Jo sillä perusteella rekisteröintitoiminnon hyöty-kustannussuhde on yli 1 ja muut
edellä mainitut ominaisuudet huomioon ottaen rekisteröinnin todellinen kokonaishyöty-
kustannussuhde on merkittävästi tätä suurempi.

Aluksille tehtävät katsastukset ja tarkastukset –palveluryhmää toteuttaessaan Trafi suorittaa
katsastukset suomalaisille aluksille ja satamavaltiotarkastukset ulkomaisille aluksille.
Alustarkastukset ovat kustannusvastaavuudeltaan erinomaisia, eli julkisia varoja palveluiden
tuottamiseen ei käytetä lainkaan. Tutkimusten mukaan alustarkastukset vähentävät
meriliikenneonnettomuuksien riskiä. Katsastusten ja satamavaltiotarkastusten yhteensä
aikaansaama onnettomuusvähenemä Suomessa on tutkimusten valossa yksi hyvin vakava
merionnettomuus tai suuronnettomuuden vaaratilanne tai vakava merionnettomuus vuosittain.
Erittäin varovaisen arvion mukaan tämä säästää suoraan yli miljoona euroa
yhteiskuntataloudellisena hyötynä joka vuosi. Näin ollen palvelukokonaisuuden
hyötykustannussuhde on huomattavan suuri.

Raideliikenteen palvelut

Auditoinneilla varmistetaan raideliikenteen turvallisuusjohtamisjärjestelmien
määräystenmukaisuus. Palvelun tuottamisen kustannusvastaavuus on 30 %. Palvelun
vaikuttavuus syntyy auditoinneissa esille nousseista poikkeamahavainnoista ja niistä
aiheutuvista korjaus- ja parantamistoimista. Tarkastuksilla on myös sekundäärinen
vaikutusmekanismi. Rautatieliikenteen harjoittajat ja rataverkonhaltijat ovat tietoisia siitä, että
järjestelmän soveltamista tarkastetaan säännöllisesti. Toimijoiden oman edun mukaista on siis
noudattaa turvallisuusjohtamisjärjestelmiin liittyviä määräyksiä ennakoivasti.
Vaikuttavuuspotentiaali kohdentuu pääasiassa liikenneturvallisuuteen ja jossakin määrin myös
ympäristöystävällisyyteen. Trafin raideliikenteen auditointipalvelu on
yhteiskuntataloudelliselta vaikuttavuudeltaan positiivinen.

Valvontatehtävät kentällä –palvelun yhteydessä Trafi suorittaa pistokoeluonteisesti
tarkastuksia raideliikenteen eri osa-alueisiin ja osajärjestelmiin ja näin varmistaa niiden
määräystenmukaisuuden. Osa-alueita ovat mm. infrastruktuuri, ratatyömaat, oppilaitokset,
vaihtotyöt, vaunustot, viestintä, ja niin edelleen. Palvelun tuottamisen kustannusvastaavuus on
suhteellisen pieni (30 %). Palvelulla on sinänsä vahva analogia kahteen aiemmin käsiteltyyn
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palveluun, nimittäin ilmailun asematasotarkastuksiin ja meriliikenteen alustarkastuksiin.
Palvelun vaikuttavuuspotentiaali kohdentuu kaikkiin osa-alueisiin, eli liikenteen
turvallisuuteen, ympäristöystävällisyyteen ja sujuvuuteen. Riittämättömän palvelukohtaisen
aineiston perusteella palvelu päätettiin kuitenkin siirtää koriin 3.

VAK valvonta –palvelun yhteydessä Trafi valvoo vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia ja
niihin liittyvää tilapäistä säilytystä sekä vastaanottaa ilmoitukset vaarallisten aineiden
kuljetuksiin liittyvistä onnettomuuksista ja vastaanottaa turvallisuusneuvonantajaksi
nimettävien henkilöiden suorittamat kokeet. Palvelulla siten varmistetaan osaltaan
raideliikenteen kaluston, henkilöstön ja infrastruktuurin määräystenmukaisuus vaarallisten
aineiden kuljetusten turvallisuuteen liittyen. Vähentyneellä onnettomuusriskillä on sekä
liikenneturvallisuuteen, että ympäristöön liittyviä positiivisia vaikutuksia. Palvelutuotannon
kustannusvastaavuus on 33 %. Riittämättömän palvelukohtaisen aineiston perusteella palvelu
siirrettiin koriin 3.

Kunnossapitotoimijoiden hyväksyntä –palvelulla valvotaan raideliikenteen kaluston,
järjestelmien ja infrastruktuurin kunnossapidosta vastuussa olevien organisaatioiden
määräystenmukaisuutta. Palvelun vaikuttavuus syntyy lupahakemuksessa ja sen liitteissä
lupakäsittelyn aikana esille nousseista poikkeamahavainnoista ja niistä aiheutuvista korjaus-
ja parantamistoimista. Vaikuttavuuspotentiaali kohdentuu kaikkiin osa-alueisiin, eli liikenteen
turvallisuuteen, ympäristöystävällisyyteen ja sujuvuuteen. Palelun tuottamisella on
positiivinen kustannusvastaavuus, eli kaikki palvelun tuottamiseen allokoidut resurssit
kerätään takaisin asiakasmaksuina. Riittämättömän palvelua tai sen vaikuttavuutta kuvaavan
aineiston perusteella palvelu kuitenkin päätettiin siirtää koriin 3.

Koko liikennejärjestelmää koskevat palvelut

Säädöshankesalkkuun ja määräysten antamiseen liittyen Trafi antaa toimialalla edellytettäviä
lupia, hyväksyntöjä ja muita päätöksiä sekä  antaa toimialaansa koskevia oikeussääntöjä
toimivaltansa puitteissa. Tämä työ sisältää EU-direktiivien toimeenpanon kansallisen
valmistelun ja vaikutusten arvioinnin, kansainvälisen sääntelyn valmisteluun osallistumisen,
sekä ylipäätään sääntelyn valmistelun ja toimeenpanon silloin kun kyseinen sääntely kuuluu
viraston toimivaltaan ja muut hallinnon organisaatiot tarvitsevat tukea näihin tehtäviin.
Sääntelyn kehittämisen sekä määräysten antamisen panosten ja hyötyjen suhde on
lähtökohtaisesti oletettava suuremmaksi kuin yksi, koska työ on tehtävä joka tapauksessa.

Kansainvälisen toimintansa yhteydessä Trafi toteuttaa laissa määrättyjä tehtäviään tekemällä
valtuuksiensa puitteissa kansainvälisiä teknisluonteisia sopimuksia ja osallistumalla
toimialansa kansainväliseen yhteistyöhön. Kansainvälistä sääntelyä toteutetaan eriasteisina.
Kansainvälinen toiminta on väljimmillään yhteistyötä ja tiedonvaihtoa epämuodollisessa ja
vapaaehtoisessa kontekstissa. Määräävimmillään se on yhteisen lainsäädännön ja regulaation
suunnittelua ja toteuttamista. Aikaisempi tutkimus on päätynyt varsin merkittäviin hyötyihin
kansanvälisen sääntelyn kautta tapahtuvista moninaisista vaikutuksista. Vaikutukset
kohdentuvat muun muassa työllisyyteen ja kohentuneeseen tulotasoon, lisääntyneeseen
kansainväliseen kauppaan, lisääntyneeseen investointiaktiivisuuteen sekä kohentuneeseen
innovaatiotoimintaan, kilpailukykyyn ja tuottavuuteen. Trafin kansainvälinen toiminta
toteutetaan kohtuullisen vähäisin resurssein. Tehty työ on hyödyllistä ja nimenomaan avoimet
ja paljon kansainvälistä kauppaa käyvät taloudet hyötyvät ylikansallisesta regulaatiosta eniten.
Trafin kansainvälisen toiminnan hyödyt arvioidaan vähintään yhtä suureksi kuin
kustannukset, koska toiminnalle ei ole käytännössä olemassa vaihtoehtoja.
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Riskien arviointi on käsitteenä verrattain rajallinen ja itse asiassa Trafin toimintaa kuvaisi
paremmin termi ”riskienhallinta”. Riskien hallinta käsittää riskien tunnistamisen, arvioinnin ja
priorisoinnin, mutta lisäksi sen piiriin voidaan lukea riskienhallinnan keinojen arvioinnin,
varautumisen sekä jälkiarvioinnin ja korjaavat toimenpiteet. Riskienhallinta tulee hoitaa
Trafissa varsin korkealla prioriteetilla toimintavarmuusvaatimusten kasvaessa ja tullessa
entistä korostuneemmin yhdeksi osaksi liikenneviranomaisten velvollisuuksia. Trafin
toiminnan tulee keskittyä riskienhallintaan sääntelyn, lupien, tarkastusten ja
markkinavalvonnan kautta. Riskienhallinnan kustannukset ja hyödyt ovat erittäin vaikeasti
arvioitavissa, koska riskienhallinta laajimmassa kontekstissaan käsitettynä ja Trafin
toimintaan ja tehtäviin peilattuna ei ole yksi erillinen palvelu. Sen sijaan se on olennainen ja
keskeinen elementti useimmissa Trafin palveluissa ja kaikilla (tai lähes kaikilla) Trafin
viranomaistoiminnoilla loppukädessä hallitaan liikenteen turvallisuuteen,
ympäristöystävällisyyteen ja toimintavarmuuteen liittyviä riskejä. Näin ollen on turvallista
olettaa, että riskienhallinnan hyötykustannussuhde on vähintäänkin positiivinen.

Harrasteliikenne

Trafi toimii harrasteilmailun turvallisuuden kehittämiseksi monin eri tavoin.
Harrasteilmailuun liittyviä Trafin palveluita ovat esimerkiksi ilma-alusten rekisteröinti, luvat,
tekniset hyväksynnät, lentokelpoisuus- ja tyyppitarkastukset, EASA luvat;
koulutusorganisaatioiden luvat ja valvonta; harrasteilmailun lupakirjojen myöntäminen ja
valvonta; tarkastuslentäjien pätevyydet; harrasteilmailutoiminnan valvonta sekä;
poikkeamaraporttien analysointi. Tämän tutkimuksen yhteydessä ei arvioitu Trafin
harrasteilmailuun liittyvän toiminnan vaikuttavuutta sellaisenaan. Sen sijaan laadittiin
esimerkin valossa laskelma harrasteilmailun turvallisuuden kehittämispotentiaalista yhteen
osa-alueeseen liittyen. Esimerkissä kuvatun kaltainen muutos säästäisi
yhteiskuntataloudellisena hyötynä 2,5 miljoonaa euroa vuosittain verrattuna nykytilanteeseen.
Mainittu säästösumma ylittäisi Trafin harrasteilmailuun vuosittain käyttämän
kokonaispanostuksen nykytasolla.

Trafi on päävastuullinen viranomainen Suomen veneilyn tekniseen turvallisuuteen liittyvissä
asioissa ja Trafi on merkittävänä toimijana myös muissa veneilyturvallisuuteen vaikuttavissa
osa-alueissa. Tehtäviin sisältyvät muun muassa vesikulkuneuvorekisterin ylläpitäminen,
markkinavalvonta, säädösvaikuttaminen sekä tiedon välittäminen ja neuvonta. Myöskään
veneilyyn liittyvän toiminnan vaikuttavuutta ei pyritty tässä työssä selvittämään
kokonaisuudessaan. Tutkimuksessa analysoitiin veneilyn turvallisuutta ja pohdittiin kahden
osa-alueen valossa (pelastusliivit ja valvonnan priorisointi) turvallisuuden
kehittämismahdollisuuksia - sekä näihin potentiaaleihin liittyviä haasteita.

8.2 Palveluperheiden muodostaminen

Tutkitut palvelut ja niiden ympärille muodostuvat palveluperheet

Tässä kappaleessa pyritään muodostamaan katsaus siihen, miten hyvin edellä käsitellyt
tutkimuksen näytteeseen valikoituneet palvelut edustavat Trafin palvelu- ja
toimintovalikoimaa kokonaisuudessaan. Näin saadaan näkökulma Trafin toiminnan
kokonaisvaikuttavuuteen. Lähestymistapana on käytetty palveluperheiden muodostamista.
Kuvassa 55 on havainnollistettu käytettyä ajatusmallia.
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Kuva 55: Yksittäisistä palveluista palveluperheisiin

Palveluperheet on muodostettu näytteeseen valikoituneiden palveluiden ympärille ja ne on
esitetty seuraavassa tietosivuina. Tietosivu on taulukko, joka muodostuu kolmesta pääosasta
seuraavasti: 1) arvioitu palvelu (tietosivun vasen yläkulma), 2) palveluperheeseen sisältyvät
palvelut (tietosivun oikea yläkulma) ja 3) palveluperheen vaikuttavuuden painopistealueet
(tietosivun alaosa).

Arvioitu palvelu –osa sisältää arvioidun palvelun nimen, aiempana tässä raportissa esitetyt
analyysin tulokset ja geneerisen kuvauksen. Joissakin tapauksissa kaksi näytteessä mukana
ollutta palvelua sisältyy samaan palveluperheeseen, tällöin on mainittu molempien nimet ja
tulokset. Arvioidut palvelut toimivat näin ollen muodostettavien palveluperheiden
”kantapalveluina”. Tuloksissa on esitetty palvelun volyymi osuutena Trafin
kokonaishenkilötyövuosimäärästä sekä analyysin johtopäätöksissä esitetty hyöty-
kustannussuhde. (Tulokset on esitetty ainoastaan soveltuvin osin, eli vain mikäli tieto on ollut
käytettävissä.) Lisäksi tässä osassa on esitetty palvelun geneerinen kuvaus. Tutkimusryhmä
laati ensin geneeriset kuvaukset tarkemmin analysoitujen palveluiden pohjalta ja niitä
tarkasteltiin ja käytettiin luokiteltaessa palveluita palveluperheisiin. Toisin sanoen geneerinen
palvelukuvaus kuvastaa sekä tarkemmin tutkittua palvelua, että kaikkia samaan
palveluperheeseen sisällytettyjä palveluita.

Palveluperheeseen sisältyvät palvelut –osassa on nimensä mukaisesti lueteltu palveluperheen
kaikki palvelut. Palvelut on luokiteltu liikennemuodoittain. Joissakin tapauksissa
palveluperheeseen luokiteltu palvelu saattaa sisältyä perheeseen vain osittain, ts. palveluun
saattaa sisältyä muutakin kuin pelkästään geneerisen kuvauksen mukaista palvelutuotantoa.
Esimerkiksi ilmailun palvelu ”Organisaatiolupien valvonta” sisältää muitakin, kuin pelkästään
koulutusorganisaatioihin kohdistuvia organisaatiolupia (katso esimerkiksi palveluperhe
”Koulutusorganisaatioiden valvonta ja luvat” jäljempänä).
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Palveluperheen vaikuttavuuden painopistealueet –osassa on kuvaajan avulla esitetty
palveluperheen vaikuttavuusprofiili ja samalla verrattu sitä tarkemmin tutkitun kantapalvelun
(tai -palveluiden) vaikuttavuusprofiiliin. Vaikuttavuusprofiileiden lukuarvot ovat peräisin
palveluiden arvioinnin työpajasta, joka on kuvattu määritelmineen, välivaiheineen ja
tuloksineen yksityiskohtaisesti osaraportissa 2 (Mononen & Leviäkangas 2014).
Yksinkertaistamisen ja esitystavan luettavuuden vuoksi lukuarvot on esitetty osa-alueittain
(ks. kappale 2.4 taulukko 5). Toisin sanoen 20 yksittäisen vaikuttavuuden osatekijän
esittämisen sijasta arvot on ryhmitelty tässä kullekin relevanttiin osa-alueeseen. Esimerkiksi
liikenneturvallisuuden osa-alueen ”kuljettaja / henkilöstö” lukuarvo muodostuu osatekijöiden
”osaaminen, koulutus, taidot”, ”kunto” ja ”valistuneisuus, asenteet” yhteenlaskettujen
lukuarvojen aritmeettisesta keskiarvosta. Kuvaajissa esitetyt osa-alueet ovat ylhäältä alkaen,
myötäpäivään lukien seuraavat:

· Liitu, henkilöstö = kuljettajiin ja henkilöstöön liittyvät liikenneturvallisuuden
osatekijät

· Liitu, kalusto = kalustoon liittyvät liikenneturvallisuuden osatekijät
· Liitu, infra = infrastruktuuriin liittyvät liikenneturvallisuuden osatekijät
· Liitu, toimija = toimijoihin liittyvä liikenneturvallisuuden osatekijä
· Ymp, kalusto = kalustoon liittyvät ympäristöystävällisyyden osatekijät
· Ymp, infra = infrastruktuuriin, liikenneympäristöön ja suoritteeseen liittyvät

ympäristöystävällisyyden osatekijät
· Ymp, muu = valvontaan ja liikkumisen tapoihin liittyvät ympäristöystävällisyyden

osatekijät
· Muu = liikennejärjestelmän toimintavarmuuteen, tilakuvaan ja markkinavalvontaan

liittyvät osatekijät

Kuvaajissa koko palveluperheen vaikuttavuusprofiili on esitetty sinisellä värillä ja tarkemmin
analysoitujen palveluiden osuus profiilista punaisella värillä. Vastaavasti, palveluiden nimet
oikean yläkulman ”palveluperheeseen sisältyvät palvelut” –osassa on myös korostettu näillä
kahdella värillä.

Kuvaajien tarkoituksena on muodostaa käsitys siitä kuinka hyvin tai kuinka huonosti
tarkemmin tutkitut palvelut edustavat Trafin palveluvalikoimaa, eli (i) onko tarkemmin
tutkitun palvelun vaikuttavuusprofiili samansuuntainen kuin vastaavan perheen profiili, ja (ii)
kuinka suuren osan koko perheen profiilista tarkemmin tutkitut palvelut kattavat.
Ordinaaliasteikolla olevien muuttujien väliset laskutoimitukset eivät ole sinällään mielekkäitä,
joten on huomattava, että sinänsä kuvaajista ei suoraan ole pyrkimyksenä eikä mahdollista
lukea yksittäisiä lukuarvoja, eikä tehdä niiden perusteella johtopäätöksiä. Palveluperheitä on
muodostettu ja niihin liittyviä tietosivuja on seuraavassa laadittu ja esitetty taulukoissa 25-31
seuraavasti:

· koulutusorganisaatioiden valvonta ja luvat
· henkilöluvat
· liikkuvan kaluston valvonta
· liikkuvan kaluston luvat
· tietopalvelut
· infrastruktuuri ja
· sääntely ja kansainvälinen toiminta

Kunkin palveluperheen tietosivun jälkeen on laadittu lyhyt analyysi ja johtopäätökset
palveluperheestä ja tarkemmin tutkitun palvelun kuvaavuudesta.
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Palveluperheen profiilin vastaavuutta ja samankaltaisuutta kantapalvelun
vaikuttavuusprofiiliin on tarkasteltu kuvallisesti ja matemaattisesti. Kunkin perheen
profiileista on esitetty tietosivua seuraavalla sivulla kaksi lisäkuvaajaa (kuvat 56-62), joissa
toisessa vaikuttavuusprofiilit on esitetty skaalattuna profiilikuvana ja toisessa
skaalaamattomana hajontakuvana. Skaalaaminen on suoritettu seuraavasti: sekä perheen
saamista lukuarvoista fi (8 osa-aluetta), että näytteen saamista lukuarvoista si (samat 8 osa-
aluetta) on laskettu summat, ja näiden summien välistä suhdetta on käytetty näytteen
lukuarvojen skaalaamiseksi ylöspäin. Toisin sanoen, skaalauskerroin S muodostuu

= 	∑∑ ,

ja kukin skaalattu näytteen lukuarvo ssi lasketaan

= × 	., i ∈{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}

Skaalattuja lukuarvoja käytettiin skaalattujen profiilikuvien lähtöaineistona. (Skaalattuja
lukuarvoja käytettiin myös Spearmanin järjestyskorrelaation laskennassa, tosin skaalauksella
itsessään ei ole mitään vaikutusta järjestyskorrelaation laskentaan eikä tuloksiin – yhtä hyvin
voidaan käyttää skaalaamattomia lukuja.)

Skaalaamattomien hajontakuvien lähtöaineistona on käytetty perheen saamia lukuarvoja (8
osa-aluetta x-akselilla) sellaisenaan ja vastaavasti näytteen saamia lukuarvoja (samat 8 osa-
aluetta y-akselilla) sellaisenaan. Hajontakuvaan on myös havainnollistamisen vuoksi piirretty
trendisuora. Koska kuitenkin kyseessä on tässä muodossaan ordinaaliasteikolla oleva aineisto,
jonka ei voida katsoa olevan normaalijakautunut, ei trendille ole tässä suoraan voitu laskea
lineaariseen regressioon pohjautuvaa korrelaatiokerrointa. Sen sijaan profiilien
yhdenmukaisuuden (tai epäyhdenmukaisuuden) kuvaamiseen käytettiin Spearmanin
järjestyskorrelaatiota ρ (’rhoo’, käytetään joissakin yhteyksissä myös r´). Sitä käytetään
kahden muuttujan välisen ei-parametrisen (nonparametric) tilastollisen riippuvuuden
mittaamiseen. Laskennassa kuvataan monotonisen funktion14 avulla kahden muuttujan välinen
riippuvuussuhde niin, että täydellistä riippuvuutta kuvaavat ääripäät ovat +1 (täydellinen
positiivinen korrelaatio) ja -1 (täydellinen negatiivinen korrelaatio). (Marascuilo ja Serlin
1988)

Aineistolle, jonka koko on n ja vertailtavien sarjojen alkioiden järjestysluvut ovat xi ja yi,
Spearmanin järjestyskorrelaatio lasketaan seuraavasti

= 1 − ∑
( )

 , (Wolfram 2015)

missä di on järjestyslukujen erotus

= − .

Tässä tapauksessa näytesarjan alkioiden lukumäärä n on aina 8. Siitä syystä yhtälön
nimittäjään muodostuu tässä käsittelemässämme erikoistapauksessa vakiotermi

14 Monotonisella funktiolla tarkoitetaan funktiota, jossa toisen muuttujan kasvaessa toinenkin muuttuja kasvaa
(positiivinen korrelaatio), tai toisen muuttujan kasvaessa toinen muuttuja pienenee (negatiivinen korrelaatio).
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( − 1) = 8(8 − 1) = 504,

jolloin Spearmanin järjestyskorrelaation laskennassa käytettävä yhtälö sieventyy muotoon

= 1 − ∑
 .

Järjestysluvut xi ja yi määritettiin lajittelemalla kummatkin sarjat lukuarvojen mukaan
nousevaan suuruusjärjestykseen. Laskennassa pienimmän lukuarvon saanut alkio oli
järjestysluvultaan 1 ja vastaavasti suurimman lukuarvon saanut oli järjestysluvultaan 8.
Spearmanin järjestyskorrelaation laskenta antaa samat tulokset, vaikka järjestysnumeroinnissa
olisi käytetty päinvastaista logiikkaa, eli jos suurimman lukuarvon saanut alkio olisi saanut
järjestysnumeron 1 ja pienimmän lukuarvon saanut alkio olisi saanut järjestysnumeron 8.

Sijoitusten tasapelitilanteissa, eli kun joko perheen tai näytteen lukuarvoissa toistuu sama luku
kaksi kertaa tai useammin, lasketaan korrelaatiolaskennassa käytetyt sijoitukset xi (perheen
sijoitusten järjestysluvut) ja yi (näytteen sijoitusten järjestysluvut) näiden sijoitusten
keskiarvona. Esimerkiksi kun liikkuvan kaluston lupien osalta näytteen lukuarvot kahden
henkilöstöön ja infrastruktuuriin liittyvän osa-alueen osalta olivat 0 ja ne näin ollen olisivat
saaneet sijoitukseksi järjestysluvun mukaan sijat 1 ja 2, Spearmanin järjestyskorrelaation
laskennassa käytettiin tällöin näiden järjestyslukujen keskiarvoa (Marascuilo ja Serlin 1988).
Tässä esimerkkitapauksessa se on

= = 1,5, kun i ∈ {1, 2},

ja tätä arvoa siis sovelletaan kyseisen perheen osalta järjestyskorrelaation laskennassa kun i =
1  ja  samoin,  kun i = 2. Näin ollen Spearmanin järjestyskorrelaation kaava sijoitusten
tasapelitilanteissa voidaan esittää eksplisiittisesti muodossa

= 	 ∑ ( )( )
∑ ( ) ∑ ( )

,

missä symboleilla x ja y tarkoitetaan aritmeettista keskiarvoa (katso esimerkiksi Statistics
How To 2015).

Spearmanin järjestyskorrelaation tilastollisesta merkitsevyydestä Marascuilo ja Serlin (1988)
toteavat, että virheen α todennäköisyydellä 0,995 ja 0,005 (eli, α ∈ {0,995, 0,005}) kriittinen
ρ:n arvo on 0,88 ja –0,88, kun n = 8. Toisin sanoen kun | ρ | ≥ 0,88, virheen todennäköisyys on
mainittuja α –arvoja pienempi (tai korkeintaan yhtä suuri).

Skaalattujen vaikuttavuusprofiilikuvien silmämääräisen tarkastelun ja Spearmanin
järjestyskorrelaation avulla yhdessä saadaan käsitys siitä, kuinka hyvin tai huonosti
palveluperheen profiili vastaa tutkitun näytteen vaikuttavuusprofiilia. Sitä kautta voidaan
tehdä johtopäätöksiä palveluperheen vaikuttavuudesta kokonaisuudessaan.
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8.3 Palveluperheiden tietosivut ja analyysi

Taulukko 25. Palveluperhe ”Koulutusorganisaatioiden valvonta ja luvat”

Arvioitu palvelu Palveluperheeseen sisältyvät palvelut

Tieliikenteen
kuljettajaopetukseen
liittyvät päätökset ja
luvat

%HTV 0,5 %

H/K >>>1

Palvelun geneerinen
kuvaus: palvelu koostuu
kuljettajien tai henkilöstön
koulutukseen keskittyvien
organisaatioiden lupien
käsittelystä, myöntämisestä
ja valvonnasta.

ILMAILU:
Turvakoulutusohjelmien hyväksyntä
Koulutusorganisaatiolupa
Huoltohenkilöstön koulutusorganisaation toimilupa
Koulutusten tarkastukset
Organisaatiolupien valvonta

MERENKULKU:
Oppilaitosten luotsauskoulutuksen auditointi

RAIDELIIKENNE:
Oppilaitos- ja koulutushyväksynnät

TIELIIKENNE:
Kuljettajaopetukseen liittyvät päätökset ja luvat
ADR -koulutuslupa
Liikenneyrittäjä-koulutuslupa
Koulutuskeskusten ja koulutusohjelmien hyväksynnät
Autokoulujen opetuksen valvonta

Palveluperheen vaikuttavuuden painopistealueet
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Koulutusorganisaatioiden valvonta ja luvat

Palveluperheen kantapalveluna oli tieliikenteen kuljettajaopetukseen liittyvät päätökset ja
luvat, joka kattaa noin 0,5 % viraston kokonaishenkilötyövuosista. (Vaarallisten aineiden
ADR –koulutuslupapalvelu sisällytettiin analyysissä tähän kantapalveluun.) Kantapalvelun
arvioitiin olevan hyöty-kustannussuhteeltaan erittäin positiivinen, eli selvästi suurempi kuin 1.

Palveluperheeseen sisällytettiin kaikki palvelut, joidenka voitiin katsoa koostuvan kokonaan
tai osittain kuljettajien tai henkilöstön koulutukseen keskittyvien organisaatioiden lupien
käsittelystä, myöntämisestä ja valvonnasta. Näillä reunaehdoilla palveluperheeseen voitiin
laskea kuuluvaksi yhteensä 12 Trafin palvelua, kattaen kaikki liikennemuodot.

Kuva 56: Vaikuttavuusprofiilien samankaltaisuus - koulutusluvat

Kantapalvelun vaikuttavuusprofiili vastaa palveluperheen vaikuttavuusprofiilia erittäin hyvin,
Spearmanin järjestyskorrelaation mukaan korrelaatio on 0,9226 (ρ ~ 0,92). Kantapalvelu
edustaa perheestä suhteellisen pientä osuutta. Palveluperheen vaikuttavuus kohdistuu
pääsääntöisesti liikenneturvallisuuteen, erityisesti kuljettajien ja henkilöstön sekä toimijoiden
kautta. Vaikuttavuus ympäristöystävällisyyteen tunnistetaan jossakin määrin.

On syytä kiinnittää huomiota seuraavaan havaintoon: näytteen analyysissä merkittävimmät
yhteiskuntataloudelliset hyödyt havaittiin nimenomaan ympäristövaikutuksista. Vaikka
arvioidut vaikuttavuusprofiilit tunnistivatkin liikenteen ympäristöystävällisyyteen liittyviä
vaikutusmekanismeja sekä näytteen että palveluperheen kohdalla, ympäristövaikutukset eivät
olisi vaikuttaneet olevan merkittävimpien vaikutusten joukossa etukäteisarvioiden mukaan.

ρ = 0,9226
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Taulukko 26. Palveluperhe ”Henkilöluvat”

Arvioitu palvelu Palveluperheeseen sisältyvät palvelut

Ilmailun henkilölupien
valvonta

%HTV 2,4 %

H/K >>>1

Meriliikenteen
pätevyyskirjat henkilöille

%HTV 2,1 %

H/K >1

Palvelun geneerinen kuvaus:
palvelu koostuu kuljettajien
tai henkilöstön lupien
myöntämisestä ja
valvonnasta.

ILMAILU:
Luvat ja kelpoisuudet
Harrasteilmailun luvat ja kelpoisuudet
Kulkuoikeudet lentoaseman turvavalvotulle alueelle
Turva-asioihin liittyvät henkilöhyväksynnät
Henkilölupien valvonta

MERENKULKU:
Laivaisäntiä ja aluksia koskevat turvallisuusasiakirjat
Pätevyyskirjat henkilöille
Kv. huviveneen kuljettajakirja
Vuokraveneen kuljettajakirja
Lossinkuljettajan kuulustelutodistus
Luotsin ohjauskirja
Linjaluotsikirja

RAIDELIIKENNE:
Asiantuntijalääkärien hyväksyntä
Psykologien hyväksyntä
Tutkinnon vastaanottajien hyväksyntä
Lääketieteelliset erivapauspäätökset

TIELIIKENNE:
Ajokorttilupa
Väliaikainen ajolupa
Pysyvä ajolupa
Erikoiskuljetusten liik.ohj. (EKL) pätevyys ja -oikeus

Palveluperheen vaikuttavuuden painopistealueet
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Henkilöluvat

Palveluperheen kantapalveluna oli kaksi palvelua: ilmailun henkilölupien valvonta ja
meriliikenteen henkilöstön pätevyyskirjat, joidenka tuottaminen kattavaa yhteensä noin 4,5 %
viraston kokonaishenkilötyövuosista. Kantapalveluiden arvioitiin olevan hyöty-
kustannussuhteeltaan ilmailun palvelun osalta erittäin hyvä (merkittävästi suurempi kuin 1) ja
meriliikenteen palvelun osalta hyvä.

Palveluperheeseen sisällytettiin kaikki palvelut, joidenka voitiin katsoa kokonaan tai osittain
koostuvan kuljettajien tai henkilöstön lupien myöntämisestä ja valvonnasta. Näin
palveluperheeseen voitiin laskea kuuluvaksi yhteensä 20 Trafin palvelua, kattaen kaikki
liikennemuodot.

Kuva 57: Vaikuttavuusprofiilien samankaltaisuus - henkilöluvat

Kantapalvelun vaikuttavuusprofiili vastaa palveluperheen vaikuttavuusprofiilia
silmämääräisen tarkastelun nojalla kohtalaisesti, mutta ei erityisen hyvin. Spearmanin
järjestyskorrelaatio on 0,4940  (ρ ~ 0,49). Kantapalvelu edustaa koko perheestä suhteellisen
pientä osuutta. Palveluperheen vaikuttavuus kohdistuu pääsääntöisesti liikenneturvallisuuteen,
erityisesti kuljettajien ja henkilöstön sekä toimijoiden kautta.

ρ = 0,4940
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Taulukko 27. Palveluperhe ”Liikkuvan kaluston valvonta”

Arvioitu palvelu Palveluperheeseen sisältyvät palvelut

Ilmailun asematasotarkastukset

%HTV 0,7 %, H/K ≥1

Meriliikenteen aluksille
tehtävät katsastukset ja
tarkastukset

%HTV 1,3 %, H/K >>>1

Alusten
turvallisuusjohtamisjärjestelmät

%HTV 3,2 %, H/K ≥1

Palvelun geneerinen kuvaus:
Palvelun pääsisältö koostuu
liikkuvaan kalustoon kohdistuvista
tarkastuksista, auditoinneista tai
muista valvontatoimista.

ILMAILU:
Asematasotarkastus

MERENKULKU:
Auditoinnnit (alus+ varustamo)
Katsastus suomalaisille aluksille
Tarkastus ulkomaalaisille aluksille
Paineastioiden katsastus
Aluksiin ja toimintaan liittyvät hyväksynnät (sis.
valvonta)
Alusten turvallisuusjohtamisjärjestelmät
Alusten turvajärjestelyjen arviointi ja hyväksyminen
MARPOL tarkastukset

RAIDELIIKENNE:
Auditoinnit
Valvontatehtävät kentällä
VAK valvonta
Jatkuvan kunnossapidon katsastukset

TIELIIKENNE:
Katsastuksen valvonta*)

Palveluperheen vaikuttavuuden painopistealueet

*)Trafi ei suorita katsastuksia itse, ajoneuvojen katsastus on yksityistetty ja avointa kilpailulle. Toimii
markkinaehtoisesti - mutta Trafi valvoo itse katsastustoimintaa, sen sisältöä ja laatua.
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Liikkuvan kaluston valvonta

Palveluperheen kantapalveluna olivat ilmailun asematasotarkastukset, meriliikenteen
alustarkastukset sekä meriliikenteen turvallisuusjohtamisjärjestelmiin liittyvät tarkastukset.
Mainitut palvelukokonaisuudet kattavat yhteensä noin 5,2 % viraston
kokonaishenkilötyövuosista,. Kantapalveluiden arvioitiin olevan hyöty-kustannussuhteeltaan
hyviä, eli suurempia kuin 1. Meriliikenteen alustarkastusten osalta hyöty-kustannussuhde on
huomattavasti suurempi kuin 1.

Palveluperheeseen sisällytettiin kaikki palvelut, joidenka voitiin katsoa kokonaan tai osittain
koostuvan liikkuvaan kalustoon kohdistuvista tarkastuksista, auditoinneista tai muista
valvontatoimista. Näillä reunaehdoilla palveluperheeseen voitiin laskea kuuluvaksi yhteensä
14 Trafin palvelutuotetta, kattaen kaikki liikennemuodot. Tieliikenne muodostaa tässä
eräänlaisen poikkeuksen siinä mielessä, että toisin kuin muissa liikennemuodoissa,
tieliikenteen osalta Trafin henkilöstö ei suorita katsastuksia itse. Katsastustoiminta on
nykyään avointa kilpailulle, mutta Trafi valvoo edelleen toiminnan laatua ja sisältöä.

Kuva 58: Vaikuttavuusprofiilien samankaltaisuus - kalustovalvonta

Kantapalvelun vaikuttavuusprofiili vastaa palveluperheen vaikuttavuusprofiilia täydellisesti,
Spearmanin järjestyskorrelaatio on 1,000, (ρ = 1,00). Kantapalvelu edustaa perheestä
suhteellisen suurta osuutta. Palveluperheen vaikuttavuus kohdistuu pääsääntöisesti
liikenneturvallisuuteen ja ympäristöön, erityisesti kaluston ja toimijoiden ominaisuuksien ja
määräystenmukaisuuden kautta.

ρ = 1,000
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Taulukko 28. Palveluperhe ”Liikkuvan kaluston luvat”

Arvioitu palvelu Palveluperheeseen sisältyvät palvelut

Tieliikenteen
ajoneuvotekniset
lausunnot ja luvat

%HTV 1,0 %

H/K – kori 3

Palvelun geneerinen
kuvaus: Palvelun pääsisältö
koostuu liikkuvaan
kalustoon kohdistuvien
lupien käsittelystä.

ILMAILU:
Ilma-alusten lentokelpoisuustodistus
Ilma-alusten meluhyväksynnät

MERENKULKU:
Aluksiin ja toimintaan liittyvät hyväksynnät

RAIDELIIKENNE:
Käyttöönottoluvat

TIELIIKENNE:
Tyyppihyväksynnät
Ajoneuvotekniset lausunnot ja luvat

Palveluperheen vaikuttavuuden painopistealueet
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Liikkuvan kaluston luvat

Palveluperheen kantapalveluna oli tieliikenteen ajoneuvotekniset lausunnot ja luvat, joka
kattaa noin 1 % viraston kokonaishenkilötyövuosista. Kantapalvelun hyöty-kustannussuhdetta
ei määritetty tässä tutkimuksessa.

Palveluperheeseen sisällytettiin kaikki palvelut, joidenka voitiin katsoa kokonaan tai osittain
koostuvan liikkuvaan kalustoon kohdistuvien lupien käsittelystä. Näillä reunaehdoilla
palveluperheeseen voitiin laskea kuuluvaksi yhteensä 6 Trafin palvelua, kattaen kaikki
liikennemuodot.

Kuva 59: Vaikuttavuusprofiilien samankaltaisuus - kalustoluvat

Kantapalvelun vaikuttavuusprofiili vastaa palveluperheen vaikuttavuusprofiilia hyvin,
Spearmanin järjestyskorrelaatio on 0,8750, (ρ ~ 0,88). Kantapalvelu edustaa perheestä
suhteellisen suurta osuutta. Palveluperheen vaikuttavuus kohdistuu pääsääntöisesti
liikenneturvallisuuteen ja ympäristöön, erityisesti kaluston ja toimijoiden ominaisuuksien ja
määräystenmukaisuuden kautta.

ρ = 0,8750
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Taulukko 29. Palveluperhe ”Tietopalvelut”

Arvioitu palvelu Palveluperheeseen sisältyvät palvelut

Tieliikenteen
ajoneuvojen
rekisteröinti ja tiedon
luovutus

%HTV 21,4 %

H/K >>>1

Palvelun geneerinen
kuvaus: palvelu nojautuu
Trafin hallinnoimaan
tietosisältöön, tiedon
käsittelyyn, tiedon
ylläpitämiseen tai
varastointiin tai tiedon
luovuttamiseen

ILMAILU:
Ilma-alusten rekisteröinti
Ilma-alusten kiinnitykset

MERENKULKU:
Alusten rekisteröinti, vaihdanta

RAIDELIIKENNE:
Liikkuvan kaluston rekisteröinti

TIELIIKENNE:
Ajoneuvojen rekisteröinti
Tiedon luovutus
Yksittäisluovutus

Palveluperheen vaikuttavuuden painopistealueet
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Tietopalvelut

Palveluperheen kantapalveluna oli tieliikenteen ajoneuvojen rekisteröinti ja tiedon luovutus,
joka kattaa noin 21,4 % viraston kokonaishenkilötyövuosista. Kantapalvelun arvioitiin olevan
hyöty-kustannussuhteeltaan erittäin positiivinen, eli selvästi suurempi kuin 1.

Palveluperheeseen sisällytettiin kaikki palvelut, joidenka voitiin katsoa kokonaan tai osittain
nojautuvan Trafin hallinnoimaan tietosisältöön, tiedon käsittelyyn, tiedon ylläpitämiseen tai
varastointiin tai tiedon luovuttamiseen. Näillä reunaehdoilla palveluperheeseen voitiin laskea
kuuluvaksi yhteensä 7 Trafin palvelua, kattaen kaikki liikennemuodot.

Kuva 60: Vaikuttavuusprofiilien samankaltaisuus - tietopalvelut

Kantapalvelun vaikuttavuusprofiili vastaa palveluperheen vaikuttavuusprofiilia lähes
täydellisesti, Spearmanin järjestyskorrelaatio on 0,9643, (ρ ~ 0,96). Kantapalvelu edustaa
perheestä huomattavan suurta osuutta. Palveluperheen vaikuttavuus kohdistuu pääsääntöisesti
liikenneturvallisuuteen kaluston ja toimijoiden ominaisuuksien ja määräystenmukaisuuden
kautta. Vaikuttavuus tulee myös muiden osatekijöiden, kuten markkinavalvonnan,
liikennejärjestelmän toimintavarmuuden ja liikennejärjestelmän tilakuvan kautta.

ρ = 0,9643
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Taulukko 30. Palveluperhe ”Infrastruktuuri”

Arvioitu palvelu Palveluperheeseen sisältyvät palvelut

Lentoasemahyväksyntä

%HTV 0,5 %

H/K  >>>1

Palvelun geneerinen
kuvaus: palvelu sisältää
infrastruktuuriin
kohdistuvaa valvontaa,
tarkastuksia tai lupia.

ILMAILU:
Lentoasemahyväksyntä
Lennonvarmistuksen toimilupa
Lentopaikan pitolupa
Lennonvarmistuksen järjestelmät ja laitteet
Lentoasemien ja pienlentopaikkojen järjestelmät ja
laitteet
Lentoesteluvat

MERENKULKU:
Satamien auditoinnit
Satamien VAK -tarkastukset

RAIDELIIKENNE:
Osajärjestelmäluvat

TIELIIKENNE:
-

Palveluperheen vaikuttavuuden painopistealueet
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Infrastruktuuri

Palveluperheen kantapalveluna oli lentoasemahyväksyntä, joka kattaa noin 0,5 % viraston
kokonaishenkilötyövuosista. Kantapalvelun arvioitiin olevan hyöty-kustannussuhteeltaan
erittäin positiivinen, eli selvästi suurempi kuin 1.

Palveluperheeseen sisällytettiin kaikki palvelut, joidenka voitiin katsoa kokonaan tai osittain
sisältävän infrastruktuuriin kohdistuvaa valvontaa, tarkastuksia tai lupia.. Näillä reunaehdoilla
palveluperheeseen voitiin laskea kuuluvaksi yhteensä 9 Trafin palvelua, kattaen kaikki
liikennemuodot tieliikennettä lukuun ottamatta.

Kuva 61: Vaikuttavuusprofiilien samankaltaisuus - infrastruktuuri

Kantapalvelun vaikuttavuusprofiili vastaa palveluperheen vaikuttavuusprofiilia lähes
täydellisesti, Spearmanin järjestyskorrelaatio on 0,9881, (ρ ~ 0,99). Kantapalvelu edustaa
perheestä suhteellisen pientä osuutta. Palveluperheen vaikuttavuus kohdistuu pääsääntöisesti
liikenneturvallisuuteen infrastruktuurin ja toimijoiden kautta, sekä lisäksi ympäristöön ja
muihin osatekijöihin. Ymmärrettävästi vaikuttavuutta henkilöstöön ja kalustoon liittyviin osa-
alueisiin on havaittavissa vähäisesti.

ρ = 0,9881
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Taulukko 31. Palveluperhe ”Sääntely ja kansainvälinen toiminta”

Arvioitu palvelu Palveluperheeseen sisältyvät palvelut

Säädöshankesalkku ja
määräysten antaminen

Kansainvälinen
toiminta

%HTV - ei selvitetty

H/K >1 - >>>1

Palvelun geneerinen
kuvaus: palvelu sisältää
osallistumista kansallisten
ja kansainvälisten
sääntelyelinten toimitaan,
määräysten laatimiseen,
sääntelyyn tai tukeen lakien
ja asetusten valmistelulle.

KAIKKI LIIKENNEMUODOT:

Säädöshankesalkku

Säädösseuranta

Vaikuttaminen

Määräysten antaminen

Kansainvälinen toiminta

Palveluperheen vaikuttavuuden painopistealueet



160

Sääntely ja kansainvälinen toiminta

Palveluperheen kantapalveluna olivat säädöshankesalkku, määräysten antaminen ja
kansainvälinen toiminta. Näiden palveluiden osuutta viraston kokonaishenkilötyövuosista ei
ole määritetty tässä tutkimuksessa. Kantapalveluiden arvioitiin olevan hyöty-
kustannussuhteeltaan hyviä tai erittäin hyviä.

Palveluperheeseen sisällytettiin kaikki palvelut, joidenka voitiin katsoa kokonaan tai osittain
sisältävän osallistumista kansallisten ja kansainvälisten sääntelyelinten toimitaan, määräysten
laatimiseen, sääntelyyn tai tukea lakien ja asetusten valmistelulle. Näillä reunaehdoilla
palveluperheeseen voitiin laskea kuuluvaksi yhteensä 5 Trafin palvelua, koskien kaikkia
liikennemuotoja.

Kuva 62: Vaikuttavuusprofiilien samankaltaisuus – sääntely ja kansainvälinen toiminta

Kantapalvelun vaikuttavuusprofiili vastaa palveluperheen vaikuttavuusprofiilia lähes
täydellisesti, Spearmanin järjestyskorrelaatio on 0,9762, (ρ ~ 0,98). Kantapalvelut (eli näyte)
edustavat perheestä suurta osuutta. Palveluperheen vaikuttavuus kohdistuu laaja-alaisesti,
lähes kaikkien liikenneturvallisuuteen ja ympäristöön liittyvien osa-alueiden kautta. Tosin
infrastruktuuriin liittyvät tekijät eivät korostu yhtä selkeästi – tämä onkin looginen havainto
sekä viraston tehtäväkenttä, että muut liikennesektorin viranomaistoimijat huomion ottaen.

ρ = 0,9762
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8.4 Yhteenveto palveluperheistä

Taulukossa 32 alla on esitetty yhteenveto edellä esitetyistä palveluperheiden tietosivuista ja
analyysistä. Kappalemäärällä kpl viitataan tässä perheeseen sisältyvien palveluiden
lukumäärään, eli kunkin palveluperheen kokoon. Sarakkeessa ρ on palveluperheen ja näytteen
vaikuttavuusprofiilien yhdenmukaisuutta kuvaava Spearmanin korrelaatiokerroin. Mitä
lähempänä arvoa 1 (tai -1) ρ on, sitä paremmin vaikuttavuusprofiilit vastaavat toisiaan.
Marascuilon ja Serlinin (1988) mukaan välillä 0,88 ≤ | ρ | ≤ 1 korrelaatio on tilastollisesti
erittäin merkitsevä.  Sarakkeessa p on lisäksi esitetty ρ:n mukaan määritelty p -arvo lähteen
(Zar 1984) mukaan. Määrittelyssä on valittu aina lähin soveltuva kriittinen ρ:n arvo ja sitä
vastaava p -taso, niin, että tässä tarkastelussa mennään sen alle (eli esitetty luku on näin ollen
varmalla puolella).

Sarakkeessa S on esitetty edellä kuvattu skaalauskerroin, jolla näytteen profiili on skaalattu
vastaamaan perheen suuruusluokkaa. Mitä pienempi S on, sitä suurempaa osaa
palveluperheestä näyte edustaa. Näytteen edustavuus -sarakkeessa on luokiteltu
palveluperheet S:n mukaan kolmeen eri luokkaan seuraavasti:

+++  →  1 ≤ S < 2 (”näyte edustaa perheestä huomattavan suurta osuutta”);

++  →  2 ≤ S < 6 (”näyte edustaa perheestä kohtalaisen suurta osuutta”) ja

+ →  6 ≤ S (”näyte edustaa perheestä suhteellisen pientä osuutta”).

Sarakkeessa H/K luokka on esitetty perhettä edustavan näytteen (tai perhettä edustavien
näytteiden) hyötykustannussuhde.

Taulukko 32. Palveluperheiden ominaisuuksia

Perhe Näyt-
teen

osuus
%htv

kpl ρ p S Näytteen
edusta-

vuus

H/K
luokka

Koul.org. valv. & luvat 0,5 12 0,92* <0,005 9,5 + >>>1

Henkilöluvat 4,5 20 0,49 - 4,5 ++ >>>1

Kaluston valvonta 5,2 14 1,00* <0,001 3,2 ++ ≥1, >>>1

Kaluston luvat 1,0 6 0,88* <0,005 4,2 ++ kori 3

Tietopalvelut 10,7 7 0,96* <0,001 1,7 +++ >>>1

Infrastruktuuri 0,5 9 0,99* <0,001 5,8 ++ >>>1

Sääntely & KV - 5 0,98* <0,001 1,5 +++ ≥1, >>>1
* Tilastollisesti erittäin merkitsevä
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8.5 Tulosten luotettavuuden arviointi

Taulukossa 33 ja kuvassa 63 on esitetty klusteroinnin kattavuus, eli perheiden edustavuus
suhteessa Trafin koko palvelu- ja toimintovalikoimaan, pois lukien tutkimuksen ulkopuolelle
rajatut kokonaisuudet (katso jäljempänä).

Taulukko 33. Palveluperheiden kattavuus suhteessa Trafin palveluvalikoimaan

Perhe Kpl %

Koulutusorganisaatioiden valvonta ja luvat 12 10 %

Henkilöluvat 20 17 %

Kaluston valvonta 14 12 %

Kaluston luvat 6 5 %

Tietopalvelut 7 6 %

Infrastruktuuri 9 8 %

Sääntely & KV 5 4 %

Ei perheissä 44 38 %

Yhteensä 117 100 %

Kuva 63: Palveluperheiden kattavuus suhteessa Trafin palveluvalikoimaan (%)
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Yllä olevassa taulukon 33 ja kuvan 63 luvuissa eivät ole mukana tutkimuksen alussa
vaikuttavuustutkimuksen ulkopuolelle rajatut palvelut ja toiminnot. Näitä olivat verotus,
puhtaasti hallinnolliset toiminnot sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnot – näiden palveluiden
lukumäärä on yhteensä 29, katso kuva 64.

Kuva 64: Tutkimuksen ulkopuolelle rajatut kokonaisuudet

Näytteen edustavuutta ja sitä kautta tulosten tilastollista merkitsevyyttä kuvattiin ja testattiin
binomitestin (merkkitestin) avulla kolmivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa tarkasteltiin
binomijakauman avulla sitä, onko palveluiden ryhmittyminen perheissä jakeisiin (i) ”näytteen
vaikuttavuuden hyötykustannussuhde on alle 1”  ja  (ii)  ” näytteen vaikuttavuuden
hyötykustannussuhde on suurempi tai yhtä suuri kuin 1” tilastollisesti merkitsevää.
(Jälkimmäisenä mainittu jae sisältää tässä siis luokat ≥1 ja >>>1 yhteensä.) Toisessa vaiheessa
tarkasteltiin sitä, miten tilastollisesti merkitsevää on palveluiden ryhmittyminen jakeisiin ≥1 ja
>>>1 edellä mainitun jakeen (ii) sisällä, eli (ii/a) ” näytteen vaikuttavuuden
hyötykustannussuhde on suurempi tai yhtä suuri kuin 1”  ja  (ii/b)  ”näytteen vaikuttavuuden
hyötykustannussuhde on merkittävästi suurempi kuin 1”. Kolmannessa vaiheessa tutkittiin
näytteen, ja siitä tehtyjen havaintojen jakaumaa.

Binomijakauman todennäköisyys P lasketaan

( 	 ) = !
!( )!

(1− ) ,

missä oletustodennäköisyytenä q käytetään q = 0,5; n on toistokertojen lukumäärä ja x on
osumien tai onnistuneiden kokeiden lukumäärä. (esim. Marascuilo ja Serlin 1988) Osumaksi
(eli nollahypoteesiksi h0) voidaan määritellä kumpi tahansa binomijakauman jakeista.
Toistokertojen määrä edustaa tässä populaatiota palveluista, jonka perhettä edustavalle
näytteelle kyettiin määrittelemään hyötykustannussuhde tai sen suuruusluokka. Taulukossa 34
ja kuvassa 65 on esitetty testeissä käytetty aineisto. Lisäksi taulukon 34 sarakkeessa Kori 3 on
esitetty perhe, jota edustavalle näytteelle ei kyetty määrittelemään hyöty-kustannussuhdetta
tai sen suuruusluokkaa. (Katso myös kappale 8.1.) Ei perheissä –sarakkeessa on esitetty
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niiden palveluiden kokonaislukumäärä, jotka eivät olleet luokiteltavissa mihinkään
muodostetuista seitsemästä palveluperheestä. 15

Taulukko 34. Palveluperheiden näytteiden H/K luokat ja perheisiin sisältymättömät
palvelut

>>>1 ≥1 <1 Kori 3 Ei perheissä

Koul.org. valv. ja luvat 12

Henkilöluvat 20

Kaluston valvonta 14

Kaluston luvat 6

Tietopalvelut 7

Infrastruktuuri 9

Sääntely & KV 5

Ei perheissä 44

Yhteensä 53 14 0 6 44

Kuva 65: Perheet näytteen H/K luokan mukaan

15 Esimerkiksi ilmailun palvelu ”ilmailulääkärihyväksyntä” ei soveltunut mihinkään perheeseen. Vaikka
kyseessä on henkilölupa, ei palvelu silti sovi henkilölupa -palveluperheen geneeriseen kuvaukseen.
Ilmailulääkärit eivät ole kuvauksessa tarkoitettua liikennettä operoivaa henkilöstöä.
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Ensimmäisessä vaiheessa käytetään n = 67, eli palveluiden määrä jakeissa (i) ja (ii) yhteensä
ja x = 67, eli palveluiden määrä jakeessa (ii). Tällöin nollahypoteesinä h0/1 on  ”perhettä
edustavan näytteen vaikuttavuuden hyötykustannussuhde on suurempi tai yhtä suuri kuin 1”
(joka tässä vaiheessa sisältää myös palvelut, joidenka hyötykustannussuhde on merkittävästi
suurempi kuin 1). Binomitestin mukaan p -arvo on < 0,0001.

Toisessa vaiheessa käytetään n = 67, eli palveluiden määrä jakeissa (ii/a) ja (ii/b) yhteensä ja x
= 53, eli palveluiden määrä jakeessa (ii/b). Nollahypoteesinä h0/2 tällöin  on  ”perhettä
edustavan näytteen vaikuttavuuden hyötykustannussuhde on merkittävästi suurempi kuin 1”.
Binomitestin mukaan p -arvo on jälleen < 0,0001.

Tämä tarkoittaa kummassakin tapauksessa seuraavaa: todennäköisyys sille, että
nollahypoteesi hylätään vaikka se onkin totta (l. virhetyyppi I, false positive, katso esim.
Marascuilo ja Serlin 1988) on pienempi kuin 0,0001. Ja vastaavasti, todennäköisyys sille, että
nollahypoteesi valitaan vaikka se ei olisikaan totta (virhetyyppi II, false negative) on pienempi
kuin 0,0001. Näin pienet todennäköisyydet osoittavat myös siihen suuntaan, että näytteen
koko on ollut riittävä.

Tulosten tilastollisen merkitsevyyden arviointiin käytetään luottamustasoa α = 5 %, eli
aineistossa havaittu ero katsotaan tilastollisesti merkitseväksi, kun sen todennäköisyys
esiintyä sattumalta on pienempi kuin 0,05. Kummassakin testivaiheessa tulokset osoittavat
siis hyvää tilastollista merkitsevyyttä.

Edellisissä kahdessa tarkastelussa tutkittiin tulosten tilastollista merkitsevyyttä perheissä
olevien palveluiden määrien avulla. Tarkastellaan kolmanneksi vielä pelkästään näytteen
ominaisuuksia ja niistä tehtyjen havaintojen välistä jakaumaa merkkitestin avulla. Oletetaan,
että koriin 3 siirrettyjen palveluiden hyötykustannussuhde on 0 ja luokitellaan muut
tarkemmin tutkitut palvelut yhteen luokkaan ”palvelun hyötykustannussuhde on suurempi tai
yhtä suuri kuin yksi”.  Jälkimmäinen määritellään tässä tarkastelussa nollahypoteesiksi h0/3,
ottamatta siis tässä kantaa siihen, onko hyötykustannussuhde yksi, suurempi kuin yksi tai
huomattavasti suurempi kuin yksi. Nyt n = 19 ja koska koriin 3 siirrettiin 4 palvelua,
onnistuneiden kokeiden lukumäärä x = 15. Merkkitestin mukaan p -arvo on 0,0192. Testi
osoittaa siis hyvää tilastollista merkitsevyyttä.

Näytteen koon riittävyys

Perheiden kattavuuden riittävyyttä suhteessa nollahypoteesin toteuttavien havaintojen
määrään tarkasteltiin lähteen (Marascuilo ja Serlin 1988) mukaisesti. Nollahypoteesin (h0)
luotettavan oikean valinnan määrät eri riskitasoilla P ∈ {0,005; 0,025; 0,050; 0,950; 0,975;
0,995} ja populaation koolla N määritetään seuraavien kaavojen avulla

, = − − 2,58 ;

, = − − 1,96 ;

, = − − 1,645 ;

, = − + 1,645 ;
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, = − + 1,96 ;

, = − + 2,58  ,

pyöristämällä saadut lukuarvot kokonaislukuun. Populaation kokona N ollessa 67 saadaan
taulukossa 35 esitetyt arvot näytteen koon riittävyyden arvioimista varten. Pyöristykset on
tehty varmuuden vuoksi kaikissa tapauksissa ylöspäin, eli lähimpään suurempaan
kokonaislukuun.

Taulukko 35. Otoskoon riittävyys, h0 minimiarvot eri riskitasoilla (N = 67)

Riskitaso P0,005 P0,025 P0,050 P0,950 P0,975 P0,995

h0 vähintään 23 25 27 40 42 44

Edellä esitetyssä tarkastelussa h0 havainnot olivat h0/1 =  67  ja h0/2 =  53,  joten  näin  ollen
otoskoko on riittävä kaikilla tarkastelluilla riskitasoilla.

Merkkitestin otoskokoa tarkasteltaessa viitataan lisäksi lähteen (Marascuilo ja Serlin 1988)
taulukkoon 50-6. Sen mukaan riskitasoilla α =  0,05  ja β = 0,05, ja havaitsemallamme
jakaumalla  21  %  /  79  %  kriittinen  otoskoko  olisi  32,  mikä  on  selvästi  alle  tässä  käytetyn
otoskoon. Ensimmäisessä vaiheessa, eli jakeita (i) ja (ii) tarkasteltaessa havaitulla
binomijakaumalla 0 % / 100 % merkkitestin otoskoko on näin ollen myös riittävä, koska h0/1 =
N = 67.

Tässä kappaleessa esitetyt kuvailevat tilastoanalyysit perustuvat oletukseen, että
palveluperheiden sisällä olevien palveluiden vaikuttavuuden suunta (l. vaikuttavuusprofiili)
on samankaltainen näytteen vaikuttavuuden suuntaan verrattaessa. Tätä pyrittiin arvioimaan
pääasiassa Spearmanin järjestyskorrelaation avulla - tarkasteluiden mukaan oletus pitää hyvin
paikkansa.

Lopuksi

Tämä osaraportti toimii pääasiassa tutkimuksen palveluiden vaikuttavuuden analyysien
menetelmä-, aineisto- ja arviointiraporttina. Sen lisäksi mitä tässä osaraportissa on edellä
esitetty, tutkimuksen lopulliset tulokset ja johtopäätökset esitetään vaikuttavuustutkimuksen
loppuraportissa. Siinä vedetään yhteen osaraporttien 1, 2 ja 3 tulokset, eli käytännössä koko
vaikuttavuustutkimuksen kokonaisuus.
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LIITE 1 Ydinprosessikuvaukset

TRAFIN YDINPROSESSIT
Tässä liitteessä on kuvattu Trafin ydinprosessit. Tietolähteenä on käytetty Trafin
prosessikuvauksia. Sisältö:
A. Organisaatioluvat -ydinprosessin prosessikuvaus
B. Henkilöluvat -ydinprosessin prosessikuvaus
C. Tarkastukset -ydinprosessin prosessikuvaus
D. Infrastruktuuriluvat -ydinprosessin prosessikuvaus
E. Liikennevälineluvat -ydinprosessin prosessikuvaus
F. Tiedon luovutus -ydinprosessin prosessikuvaus
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A. Organisaatioluvat
Organisaatiolupaprosessin tarkoituksena on myöntää vaatimukset täyttävälle
luvanhakijalle toiminnan harjoittamiseen tarvittavat luvat. Prosessin omistajana toimii
organisaatioluvat -osaston johtaja.
Asiakkaana toimivat luvanhakijat. Prosessi käynnistyy asiakkaan ilmaistessa
hakemuksella halunsa ja tarpeensa harjoittaa luvanvaraista toimintaa. Asiakastarpeet ja
–odotukset voivat sisältää seuraavia elementtejä: luvan oikeellisuus, luvan
tasapuolisuus, Trafin toiminnan ennustettavuus, toimitusaikojen pitävyys sekä viestintä
ja neuvonta.

Prosessin tuotoksena on asiakkaan vastaanottama päätös. Päätös voi olla joko lupa,
hyväksyntä, todistus, päätös, poikkeuslupa, valtuutus, nimeäminen, ilmoitus päätöksestä
EU ja/tai KV –organisaatiolle, tai turvallisuus- ja ympäristökirja.
Trafissa keskeiset resurssit prosessin tuottamiseen ovat pätevät käsittelijät sekä Trafin
operatiiviset tietojärjestelmät. Prosessin tavoitteena ja keskeisenä menestystekijänä on
se, että asiakas saa tarvitsemansa luvan määritellyssä toimitusajassa. Prosessin
onnistumista mitataan asiakastyytyväisyydellä, tarvittavilla lisäselvityspyyntömäärillä
sekä henkilöstön koulutustarvemäärällä. Prosessia kehitetään vuosittaisten
katselmointien sekä asiakaspalautteen perusteella. Prosessin tärkeimpinä rajapintoina
Trafin sisällä ovat auditointi-, katsastus- ja tarkastusprosessi sekä asiointi-,
asianhallinta- ja laskutusprosessit.

Kuva: Organisaatiolupaprosessin toiminnallinen arkkitehtuuri.
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Taulukko: Organisaatiolupaprosessin vaiheet, vastuutahot, kriittiset tekijät, ohjeet ja syntyvä tieto.
Vaihe Vastuu Kriittiset ja tärkeät tekijät Menetelmät, ohjeet ja

mallit
Syntyvä / jäljitettävä
tieto

Hakee lupaa Asiakas - Hakemuksesta selviää mitä
asiakas hakee
- Hakemuksessa on tarvittavat
tiedot ja liitteet

Lainsäädäntö, määräys tai
ohje.
Hakuohjeet ja lomakkeet
verkkopalveluissa.

- Hakemus liitteineen

Vastaanottaa
hakemuksen

Käsittelijä Kirjaamo ohjaa hakemuksen
oikealle käsittelijälle. Käsittelijä
arvioi voidaanko asia ottaa
käsittelyyn

Arkistonmuodostussuunnit
elma
Työjärjestys ja työohje

- Hakemus liitteineen
- Kirjaus
asianhallintajärjestelmä
än
tai erillisrekisteriin.

Lausunto- /
lisäselvitystarve?

Käsittelijä Tarkastaa, onko hakemuksessa
tarvittavat tiedot ja liitteet, laatii
tarvittaessa lisäselvityspyynnön.
Tarkastaa pyydetäänkö lausuntoa ja
laatii tarvittaessa lausuntopyynnön

- Työohje
- Lisäselvityspohja
- Lausuntopyyntöpohja

Täydennys-/lisäselvitys-
/lausuntopyyntö

Antaa lausunnon Lausunnon
antajataho

Ottaa kantaa kysyttyyn asiaan,
viestii kantansa selkeästi, antaa
lausunnon määräajassa

- Lausunto

Lisäselvitys
toimitettu?

Asiakas - Tarkastaa, että lisäselvitys vastaa
esitettyihin puutteisiin, antaa
lisäselvityksen pyydetyssä ajassa

- Täydennys/lisäselvitys

Yksityiskohtai-
nen tarkastus

Käsittelijä - Käsittelee ja tarkastaa työohjeen
mukaan, täyttyvätkö edellytykset
luvan myöntämiseen
- Hyödyntää työkalut, joilla
varmistetaan hakemuksen
oikeellisuus, toimivuus ja
ajantasaisuus

- Työohjeet
- Tarkastuslistat
- Soveltamisohjeet ja
tulkinnat

Tarpeelliset merkinnät
sisältävät
hyväksyntälomakkeet,
tarkastuslista ja muut
käsittelyn aikana
syntyneet
arkistoitavat
dokumentit.

Tarvitaanko
katsastus,
tarkastus tai
auditointi?

Käsittelijä - Selvitää tarpeen työhjeesta
- Tilaa tarvittavan toimenpiteen ja
asettaa tavoiteajan

- Työohje - Katsastus-, tarkastus-
tai auditointipyyntö
Valvontaosastolle.
- Palaute toimenpiteestä

Tekee päätöksen Valtuutettu
henkilö

- Jos tarkastustoimenpiteitä
on tarvittu, tarkastaa, että
raportti on saatu
- Tarkastaa, että havaitut
puutteet on korjattu tai ne
eivät estä luvan
myöntämistä
- Perustelee päätöksen ja kertoo
perustelut päätöksessä
- Ilmoittaa myönteisestä
päätöksestä valvontaan

- Sovellettavat normit
- Tulkinnat

- Esittelymuistio
- Asiantuntijan suositus
- Päätösesitys
- Päätös
-Käytettävän
järjestelmän
mukaiset merkinnät
- Ilmoitus myönteisestä
päätöksestä valvontaan
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B. Henkilöluvat
Henkilölupaprosessin tarkoituksena on myöntää vaatimukset täyttävälle luvanhakijalle
liikkumiseen ja toiminnan harjoittamiseen tarvittavat luvat. Prosessin omistajana toimii
henkilöluvat -osaston johtaja.
Asiakkaana toimivat luvanhakijat. Asiakastarpeet ja –odotukset: asiakas olettaa
saavansa hakemansa luvan sovitun aikaraamin puitteissa.
Prosessi käynnistyy asiakkaan ilmaistessa hakemuksella halunsa ja tarpeensa liikkua
yksityishenkilönä tai harjoittaa ammattimaista toimintaa liikenteessä. Prosessin
tuotoksena on asiakkaan vastaanottama päätös. Trafissa keskeiset resurssit prosessin
tuottamiseen ovat pätevät käsittelijät. Prosessin tavoitteena ja keskeisenä
menestystekijänä on se, että asiakas saa oikeasisältöisen lupapäätöksen luvatussa
toimitusajassa. Prosessin onnistumista mitataan käsittelyaikatavoitteen toteumalla.
Prosessia kehitetään vuosittaisten katselmointien, johdon katselmusten sekä
asiakaspalautteen perusteella. Prosessin tärkeimpinä rajapintoina Trafin sisällä ovat
valvonnan prosessit, säädöshallintaprosessi sekä asiointi-, tiedonluovutus-, ja
asianhallintaprosessit.

Kuva: Henkilölupaprosessin toiminnallinen arkkitehtuuri
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Taulukko: Henkilölupaprosessin vaiheet, vastuut, kriittiset tekijät, ohjeet ja syntyvä tieto.
Vaihe Vastuu Kriittiset ja tärkeät tekijät Menetelmät, ohjeet ja

mallit
Syntyvä / jäljitettävä
tieto

Hakee lupaa Asiakas Tee selkeä hakemus jossa on
tarvittavat liitteet

Lainsäädäntö, määräys
ja/tai ohje.
Hakuohjeet ja lomakkeet
verkkopalveluissa.

- Hakemus liitteineen

Vastaanottaa
hakemuksen

Käsittelijä - Tee tarvittaessa hakemuksen
esikäsittely
- Tee kirjaukset tarvittaviin
tietojärjestelmiin
- Ohjaa hakemus tarvittaessa
oikealle käsittelijälle

Lainsäädäntö, määräys
ja/tai ohje.

-Kirjaus asianhallinta-
järjestelmään tai
erillisrekisteriin.

Lausuntotarve? Käsittelijä - Tarkasta, edellyttääkö
hakemustyyppi lausuntoa
- Osoita lausuntopyyntö oikeille
tahoille

Lainsäädäntö, määräys
ja/tai ohje.

- Kirjaus manuaaliseen
asianhallintajärjestelmä
än ja/tai erillisrekisteriin

Tekee
yksityiskohtaisen
tarkastuksen

Käsittelijä - Arvioi, täyttyvätkö luvan
saamisen edellytykset
- Täydennä merkinnät käytettäviin
tietojärjestelmiin tarvittaessa
- Käsittele hakemus asiantuntevasti
ja pätevästi

Lainsäädäntö, määräys
ja/tai ohje.

Käytettävän
tietoärjestelmän
mukaiset merkinnät.

Lisäselvitys-/
lausuntotarve

Käsittelijä - Tarkasta, onko  hakemuksessa
kaikki tarvittavat liitteet ja muu
päätökseen vaikuttava tieto ja tee
tarvittaessa lisäselvitys- tai
lausuntopyyntö
- Käsittele hakemus asiantuntevasti
ja pätevästi

Lainsäädäntö, määräys
ja/tai ohje.

Täydennys
lisäselvityspyyntö

Tekee
lisäselvityksen

Asiakas

Antaa lausunnon Sidosryhm
ä

- Anna lausunto Lainsäädäntö, määräys
ja/tai ohje.

Lisäselvitys
toimitettu?

Asiakas Huolehdi, että lisäselvitys vastaa
esitettyihin puutteisiin

Täydennys / lisäselvitys
kirjataan
erillisrekisteriin.

Tekee päätöksen Valtuutettu
henkilö

- Huolehdi, että päätös on perusteltu
ja perustelut kerrotaan päätöksessä

Lainsäädäntö, määräys
ja/tai ohje.

Päätös ja käytettävän
järjestelmän mukaiset
merkinnät.

Vastaanottaa
päätöksen

Asiakas
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C. Tarkastukset
Tarkastusprosessin tarkoituksena on liikenneturvallisuuden (ja
ympäristöystävällisyyden) parantaminen liikennejärjestelmän ja -välineiden
vaatimustenmukaisuutta valvomalla. Prosessin omistajana toimii tarkastusosaston
johtaja.
Asiakkaana toimivat yhteiskunta, liikenteen harjoittajat, liikenteen käyttäjät ja
liikennejärjestelmän toimijat. Asiakastarpeet ja -odotukset: asiakas olettaa, että
tarkastuksen jälkeen tarkastuksen kohde on vaatimusten mukainen ja turvallinen.

Prosessi käynnistyy kun on olemassa tarkastustarve. Prosessin tuotoksena on se. että
tarkastus on suoritettu ja tarkastuksen kohde on vaatimustenmukainen.. Trafissa
keskeiset resurssit prosessin tuottamiseen ovat tarkastusosaston henkilöstöresurssit,
tarkastajien ammattitaito ja osaaminen, ATK-laitteet ja järjestelmät sekä kulkuvälineet
(Trafin ja omassa käytössä olevat). Prosessin tavoitteena on turvallinen ja
ympäristöystävällinen liikennejärjestelmä. Prosessin onnistumista mitataan
riskiperusteisesti kohdennettujen tehotarkastuskampanjoiden toteutumisella ja
asiakaspalautteen avulla.

Prosessia kehitetään vuosittaisten katselmointien, johdon katselmusten sekä
asiakaspalautteen perusteella. Prosessin tärkeimpinä rajapintoina Trafin sisällä ovat
auditointiprosessi, katsastusprosessi, lupaprosessit ja turvallisuuden ja
ympäristövaikutusten hallintaprosessi.

Kuva: Tarkastusprosessin toiminnallinen arkkitehtuuri
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Taulukko: Tarkastusprosessin vaiheet, vastuutahot, kriittiset tekijät, ohjeet ja syntyvä tieto.
Vaihe Vastuu Kriittiset ja tärkeät tekijät Menetelmät, ohjeet ja

mallit
Syntyvä / jäljitettävä
tieto

Vastaanottaa,
kirjaa
tarvittaessa ja
edelleenvälittää
tiedon

Yksikön-
päällikkö/
Osaston-
johtaja
Tarkastaja/
Kirjaamo

Riittävät henkilöresurssit ja
työvälineet. Vastaanota tieto ja
kirjaa tarvittaessa Twebiin.
Edelleenvälitä tieto sijainnin
perusteella oikealle taholle.

Yleiset ohjeet
kirjaamisesta ja sähköisen
arkiston käytöstä.

Kirjalliset ilmoitukset
yhteistyöviranomaisilta,
yksityshenkilöiden
ilmiannot ja muut
ilmoitukset. Merkintä
sähköiseen varausjärjes-
telmään. Kirjattavat
asiat sähköiseen
arkistoon.

Tekee
toimintasuunnite
lman jakaa
tehtävät
resurssien
mukaan

Yksikön-
päällikkö

Tarkastajien määrä, kulkuvälineet,
työvälineet ja varusteet yhteistyö
muiden osastojen ja yksiköiden
kanssa, kulkuvälineet. Valitse
saatavilla olevista
henkilöresursseista sopivat henkilöt
ja vastuuta heidät tekemään
toimenpiteet.

Työjärjestys
Tehtävänkuvaukset
Valtuutustaulukko
Ratkaisuvaltaliite

Merkintä sähköiseen
varausjärjestelmään.

Valmistelee
tarkastuksen

Tarkastaja Tarkastajien pätevyys ja osaaminen,
riittävä perehdytys. Työvälineet ja
varusteet. Taustaselvitys, joka
kattaa kaiken tarpeellisen tiedon
tarkastuksen suorittamiseksi.

Työohjeet Taustaselvitys
tarvittaessa

Suorittaa
tarkastuksen ja
laatii raportin

Tarkastaja Tarkastajien pätevyys osaaminen.
Varmista, onko tarkastuksen kohde
vaatimusten mukainen. Kirjaa
puutteet ja määritä aikaraami
puutteiden korjaamiselle. Anna
asiakkaalle tarkastusasiakirjat ja
oikaisuvaatimusohje.

Kansainväliset sopimukset
Kansallinen lainsäädäntö

Tarkastuspöytäkirja
tarvittavine liitteineen

Vaaditut
korjaavat
toimenpiteet,  ->
uusi tarkastus

Asiakas Korjaavien toimenpiteiden tarkoi-
tuksenmukainen suorittaminen
annetussa aikataulussa. Tee
toimenpiteiden suorittamisesta
ilmoitus tarkastuksen suorittajalle.

Tarkastuspöytäkirja Kirjallinen ilmoitus
puutteiden
korjaamisesta Uusi
tarkastuspöytäkirja

Suorittaa
lisätoimenpiteet

Tarkastaja Tarkastajien pätevyys, osaaminen,
riittävä perehdytys. Työvälineet ja
varusteet. Tee tilanteen vaatimat
lisätoimenpiteet.

Työohjeet
Ratkaisuvaltaliite

Mahdollinen
lisädokumentaatio

Laatii
tarkastuspöytäki
rjan

Tarkastaja Varmista dokumenttien
oikeellisuus. Kirjaa puutteet ja
määritä aikaraami puutteiden
korjaamiselle. Anna
oikaisuvaatimusohje asiakkaalle.

Työohje
Tarkastuspöytäkirjamalli
Oikaisuvaatimusohjemalli

Tarkastuspöytäkirja

Vastaanottaa
tarkastuspöytäki
rjan

Asiakas,
lupapro-
sessit,
analyysi-
prosessi

Dokumenttien oikeellisuus,
tarvittaessa oikaisuvaatimus
(asiakas)

Oikaisuvaatimusohjemalli Mahdollinen oikaisu-
vaatimus. Tarkastusdo-
kumentit arkistoidaan ja
toimitetaan analyysille.
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D. Infrastruktuuriluvat
Infralupaprosessin tarkoituksena on myöntää vaatimukset täyttävälle luvanhakijalle
toiminnan harjoittamiseen tarvittavat luvat. Prosessin omistajana liikenneväline- ja
infraluvat osaston johtaja.

Asiakkaana toimivat luvanhakijat. Prosessi käynnistyy kun on olemassa lainsäädäntöön
perustuva vaatimus luvan hakemiseen tai jonkun osapuolen ilmaisema tarve.
Asiakastarpeet ja –odotukset ovat: luvan oikeellisuus, tasapuolisuus, toiminnan
ennustettavuus, oikeusvarmuus, toimitusaikojen pitävyys; viestintä ja neuvonta.

Prosessin tuotoksena on asiakkaan vastaanottama päätös, lupa, hyväksyntä, todistus,
valtuutus, tms. Trafissa keskeiset resurssit prosessin tuottamiseen ovat niiden
yksiköiden asiantuntijat, joille asia työjärjestyksen nojalla kuuluu. Prosessin tavoitteena
ja keskeisenä menestystekijänä on se, että asiakas saa oikeasisältöisen lupapäätöksen
luvatussa toimitusajassa saa tarvitsemansa luvan ilman tarpeetonta viivytystä. Prosessin
onnistumista mitataan käsittelyaikatavoitteen toteumalla, asiakastyytyväisyydellä ja
henkilöstön hyvinvoinnilla.
Prosessia kehitetään katselmointien (2 kertaa vuodessa), sisäisen palautteen ja
asiakaspalautteen perusteella. Prosessin tärkeimpinä rajapintoina Trafin sisällä ovat
auditointi-, katsastus- ja tarkastusprosessi; säädös- ja vaikuttamisprosessi sekä asiointi-,
asianhallinta- ja laskutuspalvelut.

Kuva: Infralupaprosessin toiminnallinen arkkitehtuuri
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Taulukko: Infralupaprosessin vaiheet, vastuutahot, kriittiset tekijät, ohjeet ja syntyvä tieto.
Vaihe Vastuu Kriittiset ja tärkeät tekijät Menetelmät, ohjeet ja

mallit
Syntyvä / jäljitettävä
tieto

Hakee lupaa Asiakas Selkeä hakemus jossa on tarvittavat
liitteet

Lainsäädäntö, määräys ja
/tai ohje.
Hakuohjeet ja lomakkeet
verkkopalveluissa.

Hakemus liitteineen

Vastaanottaa
hakemuksen

Käsittelijä Katso, että asia saapuu oikealle
käsittelijälle. Arvioi, voidaanko asia
ottaa käsittelyyn, onko hakemuksessa
tarvittavat liitteet.

Lainsäädäntö, määräys ja /
tai ohje.

Kirjaus
asianhallintajärjestelmä
än tai erillisrekisteriin.

Lausuntotarv
e?

Käsittelijä Arvioi lausuntopyyntötarve oikein.
Osoita tarvittaessa lausuntopyyntö
oikeille tahoille

Lainsäädäntö, määräys ja /
tai ohje.

Kirjaus
asianhallintajärjestelmä
än ja erillisrekisteriin.

Antaa
lausunnon

Lausunnon
antajataho

Anna lausunto normin mukaisesti
Perustele näkemyksesi Toimita
lausunto aikataulun puitteissa

Lainsäädäntö, määräys ja /
tai ohje.

Lausunto, Kirjaus
asianhallintajärjestelmä
än tai erillisrekisteriin

Tekee
yksityiskohtai
sen
tarkastuksen

Käsittelijä Tee tarkastus hyödyntäen
asiantuntemustasi ja
pätevyyttäsi

Lainsäädäntö, määräys tai
ohje (Työohjeet,
tarkastuslistat, tulkinta-
rekisteri, poikkeuslupa-
rekisteri)

Käytettävän
järjestelmän mukaiset
merkinnät.

Tarve lisäsel-
vityksille?

Käsittelijä. Tarkastus hyödyntäen asiantuntemusta
ja pätevyyttä.

- Sama kuin yllä Täydennys/lisäselvitysp
yyntö

Täydennys/lis
äselvityspyyn
tö

Valtuutettu
henkilö

Kuvaa puutteet selkeästi Hallintolaki ja sovellettava
normi

Täydennys/lisäselvitysp
yyntö, kirjaukset

Lisäselvitys
toimitettu?

Asiakas Huolehdi, että lisäselvitys vastaa
esitettyihin puutteisiin

- Täydennys/lisäselvitys
, kirjaukset

Tarvitaanko
katsastus,
tarkastus tai
auditointi?

Käsittelijä
+: Sääntely
ja kehittä-
minen
Vastuulline
n yksikkö
Valvonta

Käsittelijä: Toimi viraston määräysten
mukaisesti
Sääntely ja kehittäminen: Tuota selkeät
määräykset
Vastuullinen yksikkö: Tuota selkeät
ohjeet

Määräys tai työohje - - Katsastus-, tarkastus-
tai auditointipyyntö
valvonta- toimialalle.
- Katsastus-, tarkastus-
tai auditointiraportti

Myönnetäänk
ö?

Valtuutettu
henkilö
Mukana:
Käsittelijä

Tarkasta, että hakemus täydellinen
Jos tarkastustoimenpiteitä on tarvittu,
tarkasta, että raportti on saatu.
Varmista, että havaitut puutteet on
korjattu tai ne eivät estä luvan
myöntämistä

Lainsäädäntö, määräys
ohje.

Esittely, asiantuntijan
suositus tai päätösesitys

Tekee
myönteisen
päätöksen

Valtuutettu
henkilö

Perustele päätös ja kerro perustelut
päätöksessä jos tarpeen. Määritä oikea
lähetystapa. Anna ohjeet oikaisu- tai
valitusmenettelystä.

Hallintolaki ja sovellettava
normi

- Päätös ja järjestelmän
mukaiset merkinnät -
Kirjanpito seurattavista
käsittelyajoista
- Oikaisuvaatimusohje,
valitustosoitus tai
ilmoitus valituskiellosta
tai -kelvottomuudesta

Kielteinen
päätös

Valtuutettu
henkilö

Sama kuin yllä Hallintolaki ja sovellettava
normi

Sama kuin yllä

Vastaanottaa
päätöksen

Asiakas - Vastaanota päätös ja toimi sen
mukaisesti. Hae oikaisua tai valita
päätöksestä, jos olet tyytymätön
päätökseen

Hallintolaki ja sovellettava
normi

Vastaanottokuittaus
(kirjatut kirjeet)
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E. Liikennevälineluvat
Liikennevälinelupaprosessin tarkoituksena on myöntää vaatimukset täyttävälle
luvanhakijalle toiminnan harjoittamiseen tai liikennevälineen käyttämiseen tarvittavat
luvat. Prosessin omistajana toimivat liikennevälineluvat ja liikennerekisterit osastojen
johtajat.
Asiakkaita ovat luvanhakijat. Asiakastarpeet ja –odotukset voivat sisältää seuraavia
elementtejä: luvan oikeellisuus, luvan tasapuolisuus, Trafin toiminnan ennustettavuus,
toimitusaikojen pitävyys sekä viestintä ja neuvonta.

Prosessi käynnistyy kun on olemassa lainsäädäntöön perustuva vaatimus luvan
hakemiseen tai jonkun osapuolen ilmaisema tarve. Prosessin tuotoksena on asiakkaan
vastaanottama päätös. Päätös voi olla joko lupa, hyväksyntä, todistus, päätös,
poikkeuslupa, valtuutus, rekisteröinti, kiinnitys, tms. Trafissa keskeiset resurssit
prosessin tuottamiseen ovat ne asiantuntijat, joille asiat työjärjestyksen nojalla kuuluvat.
Prosessin tavoitteena ja keskeisenä menestystekijänä on se, että asiakas saa
tarvitsemansa päätöksen kohtuullisessa tai muussa määrätyssä ajassa.. Prosessin
onnistumista mitataan käsittelyaikatavoitteen toteumalla, asiakastyytyväisyydellä ja
henkilöstön hyvinvoinnilla.
Prosessia kehitetään vuosittaisten katselmointien, sisäisen palautteen sekä
asiakaspalautteen perusteella. Prosessin tärkeimpinä rajapintoina Trafin sisällä ovat
auditointi-, määräaikaiskatsastus- ja tarkastusprosessi, säädös- ja vaikuttamisprosessi,
tiedonluovutusprosessi sekä asiointi-, asianhallinta- ja laskutuspalvelut.

Kuva: Liikennevälinelupaprosessin toiminnallinen arkkitehtuuri
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Taulukko: Liikennevälinelupaprosessin vaiheet, vastuutahot, kriittiset tekijät, ohjeet ja syntyvä tieto.
Vaihe Vastuu Kriittiset ja tärkeät tekijät Menetelmät, ohjeet ja

mallit
Syntyvä / jäljitettävä
tieto

Hakee lupaa Asiakas
(tai valtuu-
tettu taho)

Hakemus tai ilmoitus jossa on
tarvittavat tiedot

Lainsäädäntö, määräys ja /
tai ohje. Hakuohjeet ja
lomakkeet.

Hakemus tai ilmoitus
liitteineen.

Vastaanottaa
hakemuksen

Käsittelijä
Virkamies,
sopimusku
mppani tai
järjestelmä

Arvioi, voidaanko asia ottaa
käsittelyyn. Tarkasta, onko
hakemuksessa tarvittavat liitteet.
Kirjaa tarvittavat tiedot.

Lainsäädäntö, määräys ja /
tai ohje.

Kirjaus asianhallinta-
järjestelmään (esim.
Tweb) tai muu.

Lausuntotarve? Käsittelijä Arvioi lausuntopyyntötarve, osoita
tarvittaessa lausuntopyyntö oikeille
tahoille.

Lainsäädäntö, määräys ja /
tai ohje.

Kirjaus asianhallinta-
järjestelmään

Antaa lausunnon Lausunnon
antajataho

Anna lausunto normin mukaisesti,
perustele. Toimita lausunto
aikataulun puitteissa

Lainsäädäntö, määräys ja /
tai ohje.

Lausunto, Kirjaus
asianhallinta-
järjestelmään

Tekee
yksityiskohtaisen
tarkastelun

Käsittelijä Asiantuntemus ja pätevyys.
Ota selvää toimenpiteen
ohjeistuksesta Kirjaa tarvittavat
merkinnät käytettävään
järjestelmään

Lainsäädäntö, määräys tai
ohje (Työohjeet,
tarkastuslistat, tulkinta-
rekisteri, poikkeuslupa-
rekisteri)

Käytettävän
järjestelmän
mukaiset merkinnät.

Onko tarvetta
lisäselvityksille?

Käsittelijä Hyödynnä asiantuntemustasi ja
pätevyyttäsi

Sama kuin yllä

Tekee täydennys-
pyynnön/ lisäsel-
vityspyynnön

Käsittelijä Kuvaa puutteet selkeästi,  lähetä
täydennys/lisäselvityspyyntö
asiakkaalle.

Hallintolaki ja sovellettava
normi

Täydennys/lisäselvitysp
yyntö, Kirjaus asian-
hallintajärjestelmään.

Lisäselvitys /
täydennyspyyntö
toimitettu?

Asiakas Huolehdi, että lisäselvitys vastaa
esitettyihin puutteisiin

Täydennys/lisäselvitys,
Kirjaus asian-
hallintajärjestelmään

Tarvitaanko
katsastus,
tarkastus tai
auditointi?

Käsittelijä Toimi viraston määräysten tai
ohjeiden mukaisesti. Ohjeista
asiakasta toimenpiteen tilaamisesta.

Määräys tai työohje Ohjeistuksen mukaisesti
kirjattu asiakkaalle
annettu ohjeistus.

Tekee kielteisen
/myönteisen
päätöksen tai
jättää tutkimatta

Käsittelijä Tarkasta, että hakemus on
täydellinen. Jos tarkastustoimen-
piteitä on tarvittu, tarkasta, että
raportti on saatu Havaitut puutteet
on  korjattu  tai  ne  eivät  estä  luvan
myöntämistä. Perustele päätös.
Anna ohjeet oikaisu- tai
valitusmenettelystä.

Hallintolaki ja sovellettava
normi, työohje

Päätös ja käytettävien
järjestelmien mukaiset
merkinnät, kirjanpito
käsittelyajoista, oikaisu-
vaatimusohje, valitus-
osoitus tai ilmoitus
valituskiellosta tai -
kelvottomuudesta

Vastaanottaa
päätöksen

Asiakas Vastaanota päätös ja toimi sen
mukaisesti. Hae oikaisua tai valita
päätöksestä, jos olet tyytymätön
päätökseen ja hakeminen on
mahdollista.

Hallintolaki ja sovellettava
normi

Mahdollinen
vastaanottokuittaus
(kirjatut
kirjeet)
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F. Tiedon luovutus
Tiedonluovutusprosessi vastaa tietopyyntöjen ja tiedon luovutuksen hallinnasta.
Toiminta koostuu tiedon kokoamisesta erillisistä tietovarastoista, tiedon
normalisoinnista, koostamisesta tiettyä tietotuotepalvelua varten sekä tiedon
muokkaamisesta luovutettavaan muotoon. Tiedonluovutus hyödyntää asiointipalveluita
tiedon välittämiseen tiedonluovutuksen asiakkaille. Prosessin omistajana toimii
tiedonluovutuksen yksikönpäällikkö.
Asiakkaana toimivat tiedon hyödyntäjät (organisaatiot, henkilöt ja järjestelmät).
Asiakastarpeet ja –odotukset sisältävät seuraavia ominaisuuksia: tarvittavan tiedon
saatavuus, tiedon hyödynnettävyys, tiedon ajantasaisuus, tiedon kattavuus, tiedon eheys
tai palvelun nopeus.
Prosessi käynnistyy asiakkaan lähettäessä tietopyynnön. Prosessin tuotoksena on
asiakkaan vastaanottama tietotuote tai tietotuotteesta sisältöpalvelun avulla muodostettu
tietoaineisto.

Trafissa keskeiset resurssit prosessin tuottamiseen ovat riittävät henkilöresurssit sekä
henkilöstön ajanmukainen osaaminen erityisesti tietosuojaan ja tietoturvaan ja
henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Prosessin tavoitteena ja keskeisenä
menestystekijöinä ovat toimivat järjestelmärajapinnat, prosessien välisten rajapintojen
toimivuus sekä luovutettavan tiedon hyödynnettävyys ja yhteiskunnallinen
vaikuttavuus. Prosessin keskeisiä mittareita ovat mm. kustannusvastaavuus,
luovutettavien tietoyksiköiden määrä, tiedonluovutuksen kumppanien tietopyyntöjen
keskimääräinen läpimenoaika ja rajapinnoista johtuvat poikkeamat. Prosessin
tärkeimpinä rajapintoina Trafin sisällä ovat tiedon hallinta, kehittämissalkun hallinta ja
taloustoiminnot.

Kuva: Tiedonluovutusprosessin toiminnallinen arkkitehtuuri
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Taulukko: Tiedonluovutusprosessin vaiheet, vastuutahot, kriittiset tekijät, ohjeet ja syntyvä tieto.
Vaihe Vastuu Kriittiset ja tärkeät tekijät Menetelmät, ohjeet ja

mallit
Syntyvä / jäljitettävä
tieto

Vastaa
tietopyynnön
vastaanottamises
ta

Määrittyy
asiointikan
avan
mukaan

*) a) ja b) - Tee merkintä tietopyynnön
vastaanottamisesta asianmukaisella
tavalla
- Tarkasta, kuuluuko tietopyyntö Trafin
toimivaltaan
- Ohjaa tietopyyntö käsittelijälle

Asiointipalvelun ohjeet
Integraatiopalvelun
ohjeet
Tietotuotteiden
työohjeet

-Merkintä
yhteydenotosta (sisältää
vähintään asiakkaan
tiedot ja ajankohdan)
- Merkintä tietopyynnön
saapumisesta

Onko tietotuote
käytettävissä?

Asian
käsittelijä
Mukana:
Tietotuotte
en omistaja

- Tarkasta, että tietotuotteesta ja
tietotuoteselosteesta löytyy päivitetty
kuvaus
- Ole tietoinen
käsittelyaikavaatimuksen asettamista
raameista
- Varmista, että tietotuote/ - tuotteet
vastaavat asiakkaan tarpeisiin
- Varmista sopivan sisältöpalvelun
saatavuus

Tietotuoteselosteet
Tietotuotekohtaiset
työohjeet
Tietolupamalli /
Tietolupa

Tarvittavilla
tietotuotteilla
täydennetty tietopyyntö

Onko
sisältöpalvelua
käytettävissä?

Asian
käsittelijä
Mukana:
Sisältöpalv
elun
tuoteomist
aja
(käytettävy
ys
ja
saavutettav
uus

- Tarkasta, että sisältöpalvelusta ja
sisältöpalvelun työohjeesta löytyy
päivitetty kuvaus
- Ole tietoinen
käsittelyaikavaatimuksen asettamista
raameista
- Varmista, mikä sisältöpalvelu vastaa
asiakkaan tarpeisiin
- Varmista, että asiakas täyttää
sisältöpalvelun käytön edellytykset
- Varmista, että sisältöpalvelu tukee
valittua tietotuotetta

Sisältöpalvelukuvauks
et
Sisältöpalvelukohtaiset
työohjeet
Asiakaskohtaiset
sisältöpalvelun
käyttöoikeudet

Tarvittavalla
sisältöpalvelulla
täydennetty tietopyyntö

Esittelee ja tekee
päätöksen

Asian
käsittelijä
Tarvittaess
a mukana:
Tietojärjest
elmän
tuoteomist
aja (a)
Yksikönpä
ällikkö (b)

- Varmista, että luovutuksen saajalla on
asianmukaisesti määritetyt oikeudet
käsitellä ja tallentaa luovutettavia
tietoja
- Varmista, että luovutuksen saajalla on
kelpoisuus tietojen vastaanottoon ja
hyödyntämiseen
- Varmista, että tiedonluovutuspalvelu
on mahdollista aloittaa käytettävissä
olevien resurssien ja asetetun
läpimenoajan puitteissa
- Saata päätös asiakkaan tietoon

a) Järjestelmän
käsittelysäännöt
b) Työjärjestys,
Päätöspohja,
Asianhallinnan
toiminnon kuvaus,
Sovellettava
lainsäädäntö

Päätös

Myönteinen /
kielteinen
päätös?

Asiakas b) Myönteinen päätös: - Asiakas voi
valittaa tarvittaessa
- Asiakkaan tulee hyväksyä tietojen
luovutuksen aloitus Kielteinen päätös: -
Asiakas voi valittaa
tarvittaessa

Valitusosoitus-/
oikaisuvaatimusohje

- Asiakkaan hyväksyntä
- Oikaisuvaatimus

Kokoaa
tietotuotteen
tietoaineiston,
luovuttaa
asiakkalle

Käsittelijä *)

Tekee kirjaukset Käsittelijä *)
Laskutetaanko? Käsittelijä *)

*) Tämä käsittää kaksi eri skenaariota: a) automatisoidusti muodostettavat tietotuote- ja
sisältöpalvelukokonaisuudet ja b) eri työkaluilla asiantuntijan toimesta muodostettavat tietotuotteet
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LIITE 2 SAFA poikkeamat 2014

Ramppitarkastuspoikkeamat Suomessa 2014 (Koskinen J 2015)
Kat. Poikkeaman kuvaus Korjaava toimenpide

1
An overhead bin at LH side fwd cabin was
placarded as containing a FAK, but upon
inspection one was not found in the bin.

N/A

G NLG Taxi light lens cracked N/A

G In FWD cargo comp. one divider net attachment
broken.

N/A

1 Pressure relief and fuel vent placards unreadable
under LH and RH wing.

N/A

G
One fastener missing from wing to body fairing
panel
no.191AB.

N/A

G One patch partly loose on RH engine intake
rubber boot.

N/A

G Minor oil leak at LH engine turbine section. N/A

2
Normal  checklist  in  cockpit  is  Rev.  16,  while  the
OM-B  shows  Rev.  14.  OPS  manual  seems  to  be
out of date.

Table of Contents of Normal
Checklist revised to reflect
corresponding OM-B sub-chapter
and current revision number/date

G One quick disconnect screw open under the
wingbox. N/A

3 Cabin  crew  seat  does  not  retract  fully,  impeding
access to emergency exit.

Seat marked as inoperative and
entry made in TLB before flight

G Some loose items (snacks, beverages  and  life
jackets) in the rear cabin compartment.

N/A

G Minor paint damage on VHF antenna. N/A

G FWD Cabin crew jump seat upholstery partly
torn.

N/A

G Several corroded fasteners all around aircraft, and
painting of overall aircraft in bad condition.

N/A

G

One loose screw at aft upper corner of LH wing to
body panel 197BB.
Broken bonding wire at small door, near strut on
LH MLG door.

N/A

G Checklist and operations manual revision and date
not conform. Items are identical.

N/A

1

Behind last row RH is sign about medical supplies
but the stand is empty. Instead in overhead locker
there  are  two  of  them  (should  be  one).  Both  too
small to fit in stand behind last row.

N/A
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G NLG taxi light lens cracked. N/A
G Signs of minor leak on LH MLG strut N/A

G
Minor paint damage on RH side of aft underbelly
VHF
antenna.

N/A

G

Normal checklists in cockpit show revision 1,
while they
should  be  revision  2  according  to  the  OM.
However,
the change is superficial and does not affect actual
aircraft operation.

N/A

G Signs of leakage on LH MLG strut. N/A

2

Mass and balance was calculated for three
passengers
on board. However. only two passengers were
actually
on board. The A/C was within weight and CG
limits
with the actual load.

- LMC calculations will be perform
electronically and the results will
be copied by the crew on the
amended hard copy W&B
sheet.
-  Prior  that  the  results  will  be
written  in  the  official  W&B  sheet
form, the commander has the
responsibility to verify the
accuracy of the results.
- decision of the Flight Operations
Director stated above was
acknowledged by the flight crew
and by the operational
personnel, due to Operational
Directive issued by Flight Ops.
department.
- Corrective actions were
transmitted to Romanian Civil
Aviation Authority for acceptance
purposes.

G
OP specs show RNP1 approval. However, the a/c
specific approval letter names different operator
(Golden air).

N/A

2 Medical supplies are in a locker, which has no
markings about medical supplies. Medical placard installed.

2 on top of wardrobe is a placard indicating there is
an HFE, however there is no HFE Placard removed from aircraft.

2 The captain did not have a spare set of glasses
available.

New bulletin issued to avoid this
situation again.

2
Paint damage on the leading edge of the RH outer
flap
track (panel 633AB).

The action was a protection with
erosion tape of the damaged paint
area and
the  final  repair  was  transferred  for
max 30 days and recorded in
'Deferred Defect - Hold Item List'.
Preventive action: The aircraft
MSN  XXXX  is  connected  to
[operator] base in [airport] and the
Quality Manager of the contracted
maintenance organization in
[airport] was requested to take
effective preventive action in order
to avoid such ramp inspection
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findings.

2

Equipment (GPS receivers, TAWS) installed on
top of
the glare shield, limiting visibility out of the
cockpit.

Operator provided approval
documentation for the installation
from A/C manufacturer.

G

Portable  Garmin  GPS  unit  attached  to  the  glare
shield.
Unit powered from a 230V AC adapter plugged
into a
household-use power strip/extension cord. Crew
was
unable to provide evidence of any approval for the
installation

N/A

G Several fasteners corroded all around A/C. N/A

1 A valid C-of-A was issued but not carried on
board at the time of the inspection. N/A

2
Neither fwd nor aft medical kit had markings
identifying
it as medical supplies.

Department  in  charge  of  FAK
management requested to our
contractor responsible for updated
FAK process to identify FAK with
a red cross on the exterior side
(refer to attachment).

1 Lower section of NLG and MLG bogie dampers. N/A

G
Checklist different version than in manual.
Manual version 06 May 2013, checklist version
28 Feb 2014. Details are same.

N/A

1 Undercarriage dirty affecting the ability to inspect
it and detect potential leakages N/A

G

Cabin crew seat at L3 door does not automatically
retract  fully  to  its  upright  position.  Stops  a  few
inches
before.

N/A

G
Checklist revision 28 OCT 14, manual revision 01
OCT
12. Same text content.

N/A

G

Laminated normal checklist is not the latest
version. All
checklist items are IAW latest QRH revision,
however.

N/A

G
NLG RH taxi light lens cracked, but within limits.
Entry
made in TLB.

N/A

1
Corrosion on both fwd and aft cargo door
actuating
cylinders.

N/A

1 Significant corrosion on nlg actuating cylinder. N/A
G Aft part of NLG RH hinge side door seal missing N/A

Lyhenteitä ja käsitteitä:
A/C=aircraft
AFT=aft (taka-, takimmainen)
FAK=first aid kit
FWD=forward (etu-, etummainen)
HFE=handheld fire extinguisher
IAW=in accordance with
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LH=left hand
LMC=last minute changes
MLG=main landing gear
NLG =nose landing gear
OM (-A, -B, -C)=operating manual (yhtiön toimintakäsikirja eri osineen)
QRH=quick reference handbook
RH=right hand
TAWS=terrain awareness and warning system
TLB=technical logbook (koneen tekninen päiväkirja)
W&B=weight and balance (koneen massalaskelma)



191

LIITE 3 Esimerkki ilmailun lupaprosessista

Tässä liitteessä on esitetty yksi käytännön esimerkki prosessista ilmailun
organisaatiolupiin liittyen. (Söderström P. 2014)

Turvakoulutusorganisaatio haki hyväksyntää turvapäälliköiden koulutusohjelmalle
komission asetuksen (EU) N:o 185/2010 yksityiskohtaisista toimenpiteistä ilmailun
turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöön panemiseksi asetuksen
liitteen kohtien 11.2.2 ja 11.2.5 mukaisesti. Hyväksyntää haettiin turvapäällikön
koulutuksen yhteisosiolle sekä lennon aikana käytettävien tarvikkeiden valvotun
toimittajan ja lentoasematarvikkeiden tunnetun toimittajan turvapäälliköiden
erityisosiolle. Tällaiselle koulutukselle ei oltu aikaisemmin haettu hyväksyntää
Suomessa.

Koulutusorganisaatio toimitti lupahakemuksen yhteydessä koulutussuunnitelman ja
yksityiskohtaisemman koulutusmateriaalin. Koulutussuunnitelmaa ja
koulutusmateriaalia verrattiin asetuksen liitteen vaatimuksiin. Huomattiin, että koulutus
ei kaikilta osin täyttänyt asetuksen vaatimuksia. Puutteista lähetettiin
koulutusorganisaatiolle lisäselvityspyyntö sekä esitettiin joitakin suosituksia.

- Peruskoulutusosion kohdassa e) mainitaan, että koulutuksessa käsitellään
henkilökorttijärjestelmä lentoasemalla. Esityksessä ”turvapäällikön koulutus,
yhteinen osa” käsitellään yrityksen henkilökortteja, mikä on hyvä asia, mutta
asetuksen vaatima henkilökorttijärjestelmä lentoasemalla jää puuttumaan.

- Peruskoulutusosion kohdassa i) käsiteltäväksi esitetyt kolme ensimmäistä aihetta
ovat  ”VT ja TT –turvapäälliköiden erityiskoulutusosiossa”. Aihetta
”järjestyslain mukaiset kielletyt esineet”, joka esitetään käsiteltäväksi kohdassa
i) ei käsitellä esityksessä lainkaan.

- Peruskoulutusosion kohtaa k) ”kommunikointi asiakaspalvelutilanteissa” ei ole
esityksessä lainkaan. Kohdat ”turvallisuuteen liittyvä asiakaspalvelu” ja
”haastavat asiakaspalvelutilanteet” sopivatkin lähinnä
turvatarkastajakoulutukseen eivät niinkään turvapäällikkökoulutukseen.
Asetuksessa on kuitenkin vaatimus aiheen ”kyky kommunikoida selkeästi ja
varmasti” –käsittelemisestä. Voisiko sen liittää ”työntekijöiden motivointiin” ja
siihen, että turvapäälliköt kommunikoisivat selkeästi alaisilleen ne tehtävät,
joita heiltä turva-asioihin liittyen edellytetään?

- Muutamaan kohtaan on jäänyt maininta ”lentorahdin turvamääräyksistä”.

- Käytännön toteutuksessa suosittelisin vielä miettimään sitä, että turvapäällikön
tehtäviä käsiteltäisiin riittävän konkreettisesti.
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- Yhteisessä osassa peruskoulutusosiossa kohdassa 1. a) on mainittu, että aiheelle
”aiemmat siviili-ilmailuun kohdistuneet laittomat teot ja nykyiset uhkat” on
varattu 0,5 oppituntia. Aihetta koskevia PowerPoint dioja on kuitenkin
”turvapäällikön koulutus, yhteinen osa” esityksessä lähes 20 (kaikkiaan 78).
Suosittelisin, että kannattaa varmistaa, että aiheeseen ei käytetä suhteessa liian
kauaa aikaa.

- Erityiskoulutusosiossa aiheessa d) ”motivointi” käsiteltäväksi esitetty kohta ovat
PowerPoint -esityksessä ”turvapäällikön koulutus, yhteinen osa” alla  eivätkä
nuo esityksen aiheet vastaa koulutusohjelmassa esitettyjä aiheita. Nuo
käsiteltäväksi esitetyt aiheet ovat enemmän sitä, mikä vastaisi asetuksen
vaatimusta ”kyky motivoida muita”.  Kannattaisi varmasti korostaa lähinnä sitä,
että turvapäälliköllä on keskeinen rooli muun henkilökunnan motivoinnissa.

Koulutusorganisaatio lähetti selvityksenä korjatun koulutussuunnitelman ja
koulutusmateriaalin. Ne todettiin asetuksen vaatimuksen mukaisiksi ja
koulutusohjelmalle annettiin hyväksyntä.

.
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