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1 Johdanto 

1.1  Ensimmäisen osaraportin sisältö ja rajaus 
Tämä raportti on ensimmäinen osaraportti Liikenteen turvallisuusvirastoa (Trafi) 
koskevassa vaikuttavuustutkimuksessa. Tässä osaraportissa esitetään Trafin toimialueen 
sekä toiminnallisten ja hallinnollisten arkkitehtuurien kartoitus. Luvussa 1 esitellään 
vaikuttavuustutkimuksen projektikokonaisuutta. Toisessa luvussa esitellään Trafin 
syntyhistoria, organisaatiomalli sekä ohjausmekanismit. Luvuissa 3-5 käydään läpi 
Trafin toimintaa päätehtävittäin. Lopuksi luvussa 6 kuvataan Trafin toimintaympäristöä 
ja sen muuttumista suhteessa Trafin tehtäviin.  

Tutkimus on jaettu viiteen työpakettiin (sekä lisäksi sitä edeltäneeseen 
valmistelutyöpakettiin), joista kukin raportoidaan erikseen. Tässä Osaraportti 1:ssä 
raportoidaan ensimmäisen työpaketin ”Trafin hallinnollinen ja toiminnallinen 
arkkitehtuuri” sisältö. Tutkimusprojektin rinnalla valmistellaan väitöskirjatyönä tehtävä 
tieteellinen osio, jossa arviointityön väli- ja lopputulokset julkaistaan ja validoidaan 
työn edetessä. Tutkimusjulkaisut ajoittuvat selkeästi projektiraporttien jälkeen. Kuvassa 
1 on esitetty tutkimuksen rakenne sekä ensimmäisen osaraportin suhde 
tutkimuskokonaisuuteen. 
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Kuva 1: Tutkimuksen rakenne ja osaraportin 1 käsittelemä osa 
 

1.2  Vaikuttavuustutkimuksen tausta - yhteenveto 
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.  
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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.  
Laaja-alainen vaikuttavuusanalyysi voidaan toteuttaa uskottavasti puolueettoman, 
tutkimuksen (kriteereihin perustuvan) tieteellisen työn kautta, jossa sitoudutaan 
tieteellisten työprosessiin ja menetelmiin, uskottavaan ja läpinäkyvään aineistoon sekä 
työn julkiseen esilläoloon, saatavuuteen ja arviointiin. 
Trafin tärkein toiminnan alue, jolta odotetaan vahvaa vaikuttavuutta, on kaikkien 
liikennemuotojen turvallisuus ja liikenneturvallisuus. Täten Trafin toiminnan yksi 
tärkein vaikutus on parantuva liikenneturvallisuus, jonka arvottaminen on selkeää 
itsessään käyttäen vahvistettuja kansallisia liikenneonnettomuuksien yksikköarvoja 
(Liikennevirasto 2010). Vaikutusmekanismien luonnehdinta ja kuvaaminen on 
haasteellinen tehtävä. Vaikuttavuuden arvioinnin lähtökohtana tulee olla Trafin ”output” 
eli ne palvelut ja toiminnot, joilla on havaittavissa jokin 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 tehtävän on tuottaa riittävä määrä hyötyä 
kansalaisille, organisaatioille ja koko maalle. 
Päätutkimushypoteesi on jaettu neljään tutkimuskysymykseen seuraavasti (Taulukko 1): 
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Taulukko 1. Tutkimusongelman ositus tutkimuskysymyksiin 
Tutkimuskysymykset: 

TK1 Millä lähestymistavoilla julkisen viraston vaikuttavuutta voidaan selvittää?  

TK2 Mitkä tai minkä tyyppiset virastopalvelut ja /tai -toiminnot tuottavat vaikuttavuutta? 

TK3 

TK4 

Millä H/K -suhteella TK2:ssa havaitut palvelut tuottavat vaikuttavuutta?  

Millä muilla kuin kvantitatiivisilla menetelmillä vaikuttavuutta voidaan mitata? (Arviointi 
laadullisilla menetelmillä) 

 

 

Työssä tullaan yhdistämään useita menetelmiä. Valittavat menetelmät selkiytyvät työn 
edetessä, mutta todennäköisimmistä esimerkkeinä voidaan mainita kausaaliset kartat 
vaikutusmekanismien kuvaustapana, hyötykustannusanalyysi, kustannus-vaikutus –
analyysi, kirjallisuustutkimus, arvoanalyysi, vertailututkimus (benchmarking),  
tilastoanalyysi, työpajat sekä asiantuntijahaastattelut. 
Kuvassa 1 on havainnollistettu koko tutkimuksen pääanalyysin periaatetta sekä siihen 
liittyvää arvoverkkoa.  

 
Kuva 2: Määrällisen vaikuttavuuden arvioinnin arvoverkko ja kulku 
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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.    Tr  
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2 Trafi 

2.1  Trafin syntyhistoria  
Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) nykymuodossaan syntyi Suomen 
liikenneviranomaistoimintoja koskeneessa uudistuksessa vuonna 2010 (Laki liikenteen 
turvallisuusvirastosta 863/13.11.2009).  

Trafi aloitti toimintansa 1.1.2010, jolloin luovuttiin aiemmasta 
liikennemuotokohtaisesta virastojaosta ja siirryttiin malliin, jossa liikenteen 
infrastruktuurin rakentamiseen, ylläpitoon, omistajuuteen ja hallintaan liittyvät 
toiminnot keskitettiin Liikennevirastoon sekä elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksiin. Muut liikenteen viranomaistoiminnot keskitettiin Liikenteen 
turvallisuusvirastoon. Tällöin Trafin vastuulle jäi toimia Suomessa liikenteen 
turvallisuusviranomaisena, ympäristöviranomaisena, hallintoviranomaisena ja 
rekisteriviranomaisena.  

Liikennemuotojen hallinnoivien virastojen yhdistämisellä tavoiteltiin 
liikennejärjestelmäajattelun mukaista hallintorakennetta, jossa kaikkia liikennemuotoja 
tarkastellaan tasapuolisesti ja yhtenevin periaattein. Tavoitteena oli myös parempi 
vastaavuus EU:n sääntelyjärjestelmiin ja yleisiin valtionhallinnon 
tuottavuusvaatimuksiin vastaaminen. 

Seuraavassa on tiivistetty liikennevirastojen kehityskaari liikennemuodoittain, muokaten 
lähteestä www.trafi.fi.  

Meriliikenne: 
Merenkulkulaitoksen edeltäjien historia ulottuu Ruotsin vallan aikaan vuoteen 1696 asti. 
Merenkulkulaitos perustettiin 1990. Luotsaustoiminnot liikelaitostettiin 
Luotsausliikelaitoksen vuonna 2004. Varustamotoiminta (Finnpilot, jäänmurtajien ja 
muiden meriliikennealusten omistajaroolit) liikelaitostettiin Varustamoliikelaitokseen 
(Finnstaship, nykyisin Arctia Shipping) vuonna 2007. Vuoden 2010 uudistuksessa 
Merenkulkulaitoksen infrastruktuurivastuut siirrettiin Liikennevirastoon sekä Lounais-
Suomen ELY –keskukseen ja Meriturvallisuus –yksikön viranomaistehtävät siirrettiin 
Trafiin. 
Ilmailu: 

Ilmailuhallitus perustettiin 1972. Se muutti nimensä Ilmailulaitokseksi 1991 ja 
Ilmailuhallinnoksi 2006. 1991 Ilmailuhallituksen infrastruktuuritoiminnot siirtyivät 
perustettuun valtion liikelaitokseen nimeltään Ilmailulaitos. Vuoden 2009 loppuun asti 
Finavia toimi valtion liikelaitoksena nimellä Ilmailulaitos Finavia. Ilmailulaitos Finavia 
muutettiin kokonaan valtion omistamaksi osakeyhtiöksi 1.1.2010 alkaen, ja yhtiön 
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nimeksi tuli Finavia Oyj. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2009) Finavian vastuulla on 
25:n kansallisen lentoaseman sekä lennonvarmennusjärjestelmien omistaminen, 
kehittäminen, ylläpito ja hallinto. (Finavia 2014) Vuoden 2010 uudistuksessa 
Ilmailuhallinto sulautettiin Trafiin. 
Raideliikenne: 

Raideliikenteen viranomaistoimintojen edeltäjä perustettiin 1862 Venäjän vallan aikana. 
Valtion Rautatiet VR perustettiin 1922. 1995 liikenteen ja junien operointi ja 
omistaminen erotettiin valtion omistamaan VR Group:iin, samalla hallintotoiminnot 
sekä infrastruktuurin omistaminen, kehittäminen ja ylläpito siirrettiin samanaikaisesti 
perustettuun Ratahallintokeskukseen (RHK).  Vuonna 2007 hallinto- ja 
sääntelytoiminnot erotettiin infrastruktuuritoiminnoista, jolloin hallinnolliset tehtävät 
jäivät uuteen Rautatievirastoon ja infrastruktuurin hallinta jäi Ratahallintokeskukseen. 
Pääkaupunkiseudun paikallisemman raideliikenteen hallinto siirrettiin Rautatievirastosta 
yhteistyövaltuuskuntaan (YTV) vuonna 2008. Vuoden 2010 uudistuksessa 
Ratahallintokeskus integroitiin Liikennevirastoon ja Rautatievirasto Trafiin.  

Tieliikenne (ajoneuvorekisterit, -luvat ja -katsastustoiminta): 
Ajoneuvorekisterikeskus perustettiin 1966 ja organisoitiin uudelleen vuosina 1994-1996 
siten, että ajoneuvojen katsastustoiminnot muodostivat valtion omistaman liikelaitoksen 
Autorekisterikeskus (ARK) ja hallinnolliset vastuut, sääntelyvastuut sekä 
rekisterinpitäjävastuut siirrettiin perustettuun Ajoneuvohallintoon, joka lopulta nimettiin 
Ajoneuvohallintokeskukseksi. Vuoden 2010 reformissa Ajoneuvohallintokeskus 
liitettiin Trafiin. Ajoneuvojen katsastustoiminnot avattiin kilpailulle 1994.  1  
Vuoden 2010 uudistuksessa Trafiin ei siirretty tieliikenteen hallintoon liittyvää 
henkilöstöä tai osastoja Tiehallinnosta, vaikkakin vastuut mm. tieliikenteen 
turvallisuudesta ja ympäristöystävällisyydestä siirtyivät Trafille. 

Trafin hallinnollista kehityskaarta on havainnollistettu kuvassa 3. (Kuvassa punaisella 
olevat osat kuvaavat tieliikenteen hallinnon kehitystä, ks. edellinen kappale.) 

 

                                                
 
1 1993 ARK:sta tuli valtion liikelaitos, 1994 ajoneuvojen katsastustoiminta avattiin kilpailulle Suomessa, 
1996 ARK:sta muodostettiin valtionyhtiö Suomen Autokatsastus Oy. Kuljettajantutkintojen vastaanotto 
avattiin kilpailulle 1999 Suomessa ja 2003 Valtionyhtiö Suomen Autokatsastus Oy yksityistettiin, nimi 
muutettiin A-Katsastus Oy:ksi. MB Rahastot osti A-Katsastus Oy:n. Myöhemmin Bridgepoint Capital:in 
ostaessa A-Katsastus Oy:n konsernin emoyhtiöiksi tulivat A-Katsastus Group Oy ja A-Katsastus Holding 
Oy. (A-Katsastus). Vuonna 2006 suurimmat katsastajat A-Katsastus Oy ja K1-Katsastajat myytiin 
ulkomaalaisille pääomasijoittajille. A-Katsastuksen omistajaksi tuli englantilainen Bridgeport Capital ja 
K1-katsastajien omistajaksi espanjalainen Applus. Näiden yritysten hallussa vuonna 2010 oli noin 70 
prosenttia katsastusmarkkinoista. Loppu jakautui noin 120 pienemmän yrityksen kesken. (Lausti V 2010) 
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Kuva 3: Suomen liikenteen viranomaistoimintojen kehityskaari Trafin näkökulmasta  

 
 

2.2  Viraston tehtävät, rakenne ja budjetti 

2.2.1  Viraston toimintaa koskeva laki ja asetus 
Liikenteen turvallisuusviraston toiminta perustuu annettuun lakiin (863/13.11.2009) ja 
asetukseen (865/13.11.2009). Laki sisältää määräykset organisaatiosta ja 
virkamiesjohdosta, asioiden ratkaisemisesta, kelpoisuusvaatimuksista, viroista sekä 
henkilöstön asettamisesta ja ottamisesta, virkavapaudesta ja pääjohtajan sijaisuudesta 
sekä valtion edustamisesta. Pääjohtaja johtaa lain mukaan virastoa ja vastaa viraston 
toiminnan yleisestä kehittämisestä sekä valvoo, että virastolle kuuluvat tehtävät 
suoritetaan tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Liikenne- ja viestintäministeriön 
apuna liikenteen turvallisuushallinnossa on Liikenteen turvallisuusviraston 
neuvottelukunta, jonka tehtävänä on seurata toimintaa ja tehdä kehittämistä koskevia 
aloitteita 
Virastoa koskevassa laissa on tarkemmin määritelty Liikenteen turvallisuusviraston 
toiminta seuraavasti:¨ 
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Toimiala (1§) 
Liikenteen turvallisuusvirasto on liikenne- ja viestintäministeriön 
hallinnonalalla toimiva keskushallinnon virasto, joka vastaa 
liikennejärjestelmän sääntely- ja valvontatehtävistä, edistää liikenteen 
turvallisuutta ja kestävää kehitystä liikennejärjestelmässä sekä tuottaa liikenteen 
viranomaispalveluja. 

 

Tehtävät (2§) 
1) huolehtia liikennejärjestelmän yleisestä turvallisuudesta ja turvallisuuden 
kehittämisestä; 
2) rajoittaa liikenteen aiheuttamia ympäristöhaittoja; 

3) huolehtia merenkulun ja ilmailun turvaamisesta; 
4) huolehtia toimialaansa kuuluvista liikennemarkkinoihin liittyvistä tehtävistä; 

5) valvoa erikseen säädetyn toimivaltansa puitteissa, että liikennejärjestelmässä 
noudatetaan sitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä; 

6) huolehtia kuljettajantutkintojen järjestämisestä ja hoitaa toimialansa verotus- 
ja rekisteröintitehtäviä sekä tietopalvelutehtäviä; 

7) antaa toimialalla edellytettäviä lupia, hyväksyntöjä ja muita päätöksiä; 
8) antaa toimialaansa koskevia oikeussääntöjä erikseen säädetyn toimivaltansa 
puitteissa; 
9) tehdä valtuuksiensa puitteissa kansainvälisiä teknisluontoisia sopimuksia, 
jotka eivät koske lainsäädännön alaa; 
10) osallistua toimialansa kansainväliseen yhteistyöhön; 

11) varautua toimialallaan huolehtimaan liikennejärjestelmän toimivuudesta 
poikkeusoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa. 

Viraston on huolehdittava myös niistä muista toimialansa viranomaistehtävistä, 
jotka sille erikseen säädetään. 

Maksut (4§) 
Viraston suoritteista perittäviin maksuihin sovelletaan valtion 
maksuperustelakia (150/1992). (Tässä kohdassa todetaan lisäksi ne perusteet, 
joiden mukaan maksu voidaan periä omakustannusarvoa alempana tai jättää 
perimättä.) 

Asetukseen 865/13.11.2009 sisältyy määräyksiä palvelutehtävien suorittamisesta ja 
viraston työjärjestyksestä. Pääosa asetuksesta käsittelee pääjohtajan tehtäviä ja 
kelpoisuuksia.  

 

Edellä esitetystä voi päätellä, että laissa ja asetuksessa on määritelty Trafin tehtävät 
verrattain väljästi ja suhteellisen yleisellä tasolla. Trafin toiminnan suuntaamiseksi ja 
ohjaamiseksi lainsäädännön puitteissa on siis käytännössä erittäin paljon liikkumavaraa. 
Seuraavissa alakappaleissa 2.4.2-2.4.4 käsitelläänkin tämän ohjauksen perusteita, 
periaatteita, keinoja ja työkaluja. 
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Liikenneturvallisuusvirasto Trafin vastuulla ja tehtävänä on (Trafi 2014 - ks. myös 
laissa annetut tehtävät 2.4.1):  

 Antaa tarvittavia lupia, hyväksyntöjä ja muita päätöksiä sekä toimialaa koskevia 
oikeussääntöjä. 

 Vastata tutkintojen järjestämisestä, toimialan verotus- ja rekisteröintitehtävistä 
sekä luotettavista tietopalveluista. 

 Valvoa liikennemarkkinoihin liittyviä tehtäviä sekä liikennejärjestelmää 
koskevien sääntöjen ja määräysten noudattamista. 

 Osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. 
 Huolehtia liikennejärjestelmän toimivuudesta myös poikkeusoloissa ja 

normaaliolojen häiriötilanteissa. 
 Luoda edellytyksiä älyliikenteen innovatiiviseen kehittämiseen. 
 Jakaa tietoa kansalaisille liikkumisen valinnoista 

Trafi on määritellyt missiokseen rakentaa Suomen liikennejärjestelmän turvallisuutta ja 
ympäristöystävällisyyttä kansainväliselle huipputasolle; tuottaa tavoitteen 
toteuttamiseksi laadukkaita ja tehokkaita palveluja; sekä kehittää ja noudattaa yhtenäistä 
ja uutta luovaa toimintatapaa. 

Vuosibudjetista: 
Trafin vuosittaiset toimintamenot ovat 142,6 M€. Tämä sisältää sekä maksullisen, että 
maksuttoman toiminnan kustannukset. Vuosituotto 142 M€ kostuu pääosin valtion 
budjettituotosta (35 M€), maksullisen toiminnan tuotoista (94 M€) sekä vuosibudjettien 
välisistä siirroista (13 M€). Trafin vuosiliikevaihto sisältää lisäksi 765 M€ 
veroluontoisina tuloina, koostuen valtion ajoneuvoverotuksen maksuista. 2 (Trafi 2012; 
Toimintakertomus 2011) 
Kansallisen toimintansa lisäksi Trafi osallistuu kansainväliseen sääntelytoimintaan ja 
muihin foorumeihin monin tavoin. Trafilla on pysyvät edustajat esimerkiksi ICAO:ssa 
(International Civil Aviation Organization), ECAC.issa (European Civil Aviation 
Conference), EASA:ssa (European Aviation Safety Agency), IMO:ssa (International 
Maritime Organisation), ERA:ssa (European Railway Agency) sekä muissa EU:n 
sääntelyelimissä. 
Trafi ei missään nimessä ole ainoa liikenteen turvallisuudesta ja 
ympäristöystävällisyydestä vastaava tai siihen vaikuttava taho Suomessa. Eräitä 
avaintoimijoita on listattu taulukossa 2.  
                                                
 
2 Huom.:Tässä tutkimuksessa ei tulla käsittelemään veroluontoisten tulojen taloudellista arviointia. 
Perustelu: Veroluontoiset tulot siirretään kokonaisuudessaan Valtionkonttorille ja siinä mielessä Trafi on 
merkittävä Suomen valtiontalouden nettorahoittaja. Verojen keräysvelvollisuus on lailla säädetty 
käytännön järjestely, joka johtuu Trafin ja edeltäjiensä historiallisesta päävastuusta ajoneuvorekisterien 
ylläpitäjänä Suomessa. Teoriassa ja käytännössä tämän tehtävän voisi kuitenkin suorittaa joku muu uusi 
tai olemassa oleva organisaatio, esimerkiksi itse Valtionkonttori. Nykymallissa sen sijaan, että 
veroluontoisten keräämisen perusteena käytettävä tietovaranto (eli ajoneuvorekisterit, joidenka perusteella 
maksujen suuruudet ja maksajat määräytyvät verolaeista johtaen) siirrettäisiin johonkin muuhun 
organisaatioon, Trafi suorittaa keräystehtävän itse ja siirtää kerätyt varat verottajalle. Tämän on 
toistaiseksi havaittu olevan kustannustehokkain tapa mainitun tehtävän hoitamiseen. Edellä kuvatun 
johdosta kuitenkin tämän vuosittaisen merkittävän rahavirran voidaan katsoa olevan Trafin 
toimintabudjetista irrallaan, eikä sitä siis lähdetä tässä työssä pidemmälle arvioimaan, pois lukien 
tehtävän suorittamiseen käytettyjen resurssien arviointi. 
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Taulukko 2. Esimerkkejä liikenteen turvallisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen vaikuttavista tahoista 
Suomessa  
Organisaatio Liiken- 

neturval- 
lisuustoimija 
*) 

Ympäristö- 
toimija **) 

Päärooli (ei kattava kuvaus, 
ainoastaan keskeisimmät tai 
ilmeisimmät roolit) 

Suomen hallitus x x Liikenteen LiiTu- ja ympäristövisioiden ja 
politiikoiden päävastuu, lainsäädäntävastuut, 
EU- ja muiden kansainvälisten regulaatioiden 
välittäminen Suomeen  

Liikenne- ja 
viestintäministeriö 

x x Suunnittelee ja koordinoi liikenteen LiiTu- ja 
ympäristötoiminnan kansallisella tasolla  

Oikeusministeriö x x Lainsäädäntä ja –valvontavastuut (esim. 
liikennevalvonta, rangaistukset 

Sosiaali- ja 
terveysministeriö 

x (x) Kansanterveys, vakuutussektorivalvonta, 
ajoluvat (ajokorttioikeus)  

Ympäristöministeriö (x) x Lainsäädäntä- sekä muut vastuut 
ympäristöasioissa ja maankäytön 
suunnittelussa 

Opetusministeriö x x Koulujärjestelmä, asenteet ja arvot  
Valtionvarainministeriö x x Talous- ja veropolitiikka, kuntalainsäädäntö, 

jne.  
Poliisi x (x) Lain valvonta 
Kunnat x x Paikallisen (tie)liikenneverkon hallinta, 

maankäytön suunnittelu, joukkoliikenne. 
Trafi x x Kansallinen päävastuutaho / viranomainen 

liikenteen turvallisuus ja 
ympäristöystävällisyysasioissa  

Liikennevirasto x x Hallinnoi liikenteen infrastruktuuria (tiet 
rautatiet, vesiväylät)  

ELY-keskukset x x Käytännön toimijoina paikallistasoilla 
liittyen useiden yllä mainittujen 
ministeriöiden yms. määräyksiin sekä LiiTu, 
että ympäristöasioissa  

Liikenneturva             x  Kansalaisten liikennekäyttäytymiseen 
vaikuttaminen (arvot ja asenteet)  

FinAvia x x 25 kansallisen lentoaseman kehittäminen, 
omistaminen ja hallinta, vastuu 
lennonvalvontajärjestelmistä  

Suomen 
ympäristökeskus 

 x Tutkimuslaitos, kestävän kehityksen 
tietotaito ja ratkaisut 

Liikennöitsijät… x x Monia… 
Jne, jne,…    
*) Organisaatiolla on rooli liikenneturvallisuusasioissa, **) Organisaatiolla on rooli liikenteen 
ympäristöystävällisyyteen liittyvissä asioissa 

 

Esimerkiksi Liikennevirasto vastaa muun muassa rautatie- ja tieliikenneverkon 
omistamisesta, ylläpidosta, rakentamisesta ja hallinnasta – tällä toiminnalla on 
ilmiselvästi lukuisia suoria vaikutuksia liikenteen turvallisuuteen ja 
ympäristöystävällisyyteen. Itse asiassa liikenteen turvallisuuteen ja 
ympäristöystävällisyyteen suorasti tai epäsuorasti vaikuttavien toimijoiden lukumäärä 
on laaja sisältäen elinikäisen koulutuksen ja kasvatuksen, käyttäytymisen sääntelyn ja 
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valvonnan, infrastruktuurin kehittämisen ja hoitamisen, liikennevälineet ja tietysti myös 
itse monilukuiset toimijat ml. vapaaehtoistoimijat. Periaatteessa liikenneturvallisuus 
riippuu viime kädessä teknisistä kysymyksistä ja liikennekäyttäytymisestä, jossa 
merkittävän tekijänä taustalla ovat yksilötason valintoihin vaikuttavat tekijät mm. 
asenteet.   Liikenteen turvallisuus- ja ympäristöasiat riippuvat kaikista liikenteen 
käyttäjistä ja toimijoista kodeista, päiväkodeista ja peruskouluista alkaen, joilla kaikilla 
on merkittävä roolinsa mm. lasten yleiskasvatuksessa ja siten yleisessä yksilön 
asenteiden muodostumisessa. Asenteilla on vaikutusta siihen, minkälaisia 
henkilökohtaisia valintoja ja toimintatapoja yksilöt noudattavat myöhemmin elämässään 
kuljettajina, liikkujina tai muina liikennejärjestelmän käyttäjinä. (CAST 2009) 
Taulukosta 2 on huomattava, että se ei yritä eikä voikaan olla missään nimessä kattava, 
eikä toimijoita ole myös lueteltu minkäännäköisessä tärkeysjärjestyksessä. 

2.2.2  Organisaatio ja hallintamalli 

Trafin henkilöresurssit ovat vuositasolla noin 500 henkilötyövuotta. Maantieteellisesti 
Trafin toiminnot on keskitetty pääkonttoriin Helsingissä, sekä sivutoimipaikkaan 
Rovaniemellä. Tämän lisäksi Trafilla on erilliset merenkulun aluetoimipaikat Turussa 
(läntinen valvonta), Oulussa (pohjoinen valvonta) ja Lappeenrannassa (itäinen 
valvonta). Merenkulun eteläisen valvonnan toimipiste on pääkonttorin yhteydessä. 

Trafin ylin virkamies on pääjohtaja. Trafin organisaation muodostavat neljä toimialaa; 
Sääntely ja kehittäminen, Luvat ja hyväksynnät, Valvonta sekä Tietovarannot, joille 
kullekin on nimetty ylijohtaja. Trafin organisaatiossa on myös kolme horisontaalista 
erillistoimintoa: Strategia, Viestintä ja Hallinto, joilla niilläkin kullakin on nimetty 
johtajansa. Lisäksi Trafiin on nimetty liikennemuotokohtaiset johtajat ilmailulle, 
merenkululle, rautateille sekä tieliikenteelle. Trafin johtokunnan muodostavat 
pääjohtaja, viisi ylijohtajaa sekä neljä muuta johtajaa. Trafin organisaatio on esitetty 
kuvassa 4.  

 
 
Kuva 4: Trafin organisaatio  
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2.3  Trafin ohjaus 

2.3.1  Valtionhallinnon ja virastojen tulosohjaus 
Tulosohjaus ja –johtaminen tulivat suomalaiseen valtionhallintoon 80-luvulla 
neoliberalistisen anglo-saksisen aallon myötä. Juuret aallolle löytyvät Yhdysvalloista ja 
erityisesti Isosta-Britanniasta Margaret Thatcherin hallituskausilta. Tällöin termit kuten 
public-private partnerships, privatization, value for money, jne. jalkautuivat Suomeen. 
Suomessa tulosjohtamisesta on erheellisesti toisinaan pidetty kansallisena ilmiönä, jota 
se ei todellakaan ole, vaan looginen osa suurempaa julkisen hallinnon reformin aaltoa 
Euroopassa ja Yhdysvalloissa (ks. esim. Gruening 2001). Suomessa yksityistämisen 
sijaan uudistusten ensimmäinen aalto konkretisoitui juuri valtionhallinnon siirtymisenä 
tulosohjaukseen sekä eräiden yksiköiden liikelaitostamisena Harri Hokerin hallituksen 
aloittamana. Liikennesektori oli eräs ensimmäisistä sovelluskohteista. Niin sanottu 
weberiläinen hallintomalli (ks. esim. Hood 1991) nojautuu oletukseen, että myös 
julkisen sektorin organisaatioihin voidaan soveltaa yritysmäistä toimintamallia ja ohjata 
toimintaa ”tuloshakuisesti”. Tähän malliin perustuu edelleenkin Suomen valtion 
tulosohjaus. Viime vuosina toimintamallia kohtaan on esitetty myös kritiikkiä (ks. esim. 
Christensen et. al.). 

Valtionhallinnon ja sen virastojen ja laitosten tuloksellisuuden kehittäminen on ollut 
yksi valtion-hallinnon keskeisiä kehittämisalueita viime aikoina. Tulosohjauksen 
uudistamisen tavoitteiksi määriteltiin, että ohjauksen pitää jatkossa olla strategisempaa, 
kevyempää, poikkihallinnollisempaa ja yhtenäisempää. Tämän johdosta käynnistettiin 
valtiovarainministeriön johdolla tulosohjauksen kehittämishanke, jonka tuloksena 
syntyneet periaatteet raportointiin tulosohjauksen kehittämishankkeen loppuraportissa 
”Kohti strategisempaa, kevyempää, poikkihallinnollisempaa ja yhtenäisempää 
tulosohjausta (Valtiovarainministeriö 2012). 

Tulosohjaus on tarkoitus entistä selvemmin kytkeä hallitusohjelmaan ja hallinnonalojen 
strategiset linjaukset on päivitettävä hallitusohjelman linjausten mukaisiksi.  

Vaalikaudella 2011-2015 valtion aikaisemmat politiikkaohjelmat korvattiin valitsemalla 
hallitus-ohjelmasta koko valtioneuvostolle yhteiset painopistealueet (strategiset 
politiikkakokonaisuudet) ja hallitusohjelman strateginen toimeenpanosuunnitelma 
(HOT) sekä hallitusohjelman toimeenpano- ja seurantamenettely. Olennaisena pidetään 
sitä, että tulostavoitteet ja indikaattorit kulkevat konsernitasolta aina virastotasolle asti.  
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Kuva 5: Valtiohallinnon yhteinen, sekä hallinnonalojen ja virastojen tulosohjaus 
(Valtiovarainministeriö 2012).  

Liikenne- ja viestintäministeriö on vastuussa hallinnonalan virastojen ja laitosten 
toiminnan ohjauksesta ja seurannasta (tulosohjaus). Ministeriön tulosohjauksessa 
annetaan virastolle yksilöidyt tulostavoitteet, jotka perustuvat koko hallinnonalan 
yhteisiin tulostavoitteisiin. Tulosohjauksella suunnataan viraston toimintaa sen 
vastuualueella kohti asetettuja yhteiskunnallisia tavoitteita ja vaikuttavuutta, jotka 
perustuvat mm. hallitusohjelmassa valittuihin tärkeimpiin liikennepolitiikan alueen 
tavoitteisiin.         
Virastojen ja laitosten toiminnan ohjaamista kohti tehokkaampaa tuloksellisuutta ja 
vaikuttavuutta on kehitetty viime vuosina melko laajasti eri yhteyksissä (Kuva 6). 
Aikaisemmin esillä oli ns. tulosprisma. Näkökulmaa on kehitetty valtion Vaikuttavuus ja 
tuloksellisuusohjelmassa, ja tuloksellisuuden katsotaan koostuvan vaikuttavuudesta, 
palvelukyvystä, aikaansaannoskyvystä sekä tuottavuudesta ja taloudellisuudesta 
(Vaikuttavuus ja tuloksellisuusohjelma 2012). 

 
Kuva 6: Tuloksellisuus (Vaikuttavuus ja tuloksellisuusohjelma 2012). 
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2.3.2  Toiminnan ohjauksen välineet ja asiakirjat 
Vuodesta 2013 lähtien virastojen ja laitosten kanssa tehtävät tulossopimukset ja 
tulostavoitteet laaditaan hallituskauden mittaiseksi, nyt siis vuosille 2013-2015. 
Tavoitteet on johdettu hallitusohjelmasta ja hallituksen strategisesta 
toimeenpanosuunnitelmasta. Tulossopimuksen rakennetta on muutettu verrattuna 
aiempien vuosien sopimuksiin. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle 
asetetuista vaikuttavuustavoitteista raportoidaan valtion tilinpäätöskertomuksessa 
(Liikenneministeriö 2013a). 
Hallinnonalan tulossopimukset julkistetaan kun niistä on sovittu virastojen ja laitosten 
kanssa. Laadittavassa yhteenvedossa esitetään aluksi liikenne- ja viestintäministeriön 
omat tulostavoitteet ja sitten virastojen tulossopimukset. Virastojen tulossopimuksissa 
vuodelta 2013 esitettiin: valtiokonsernin yhteiset tavoitteet, hallitusohjelman 
toimeenpano, poikkihallinnolliset kokonaisuudet, yhteiskunnalliset 
vaikuttavuustavoitteet, koko hallinnonalalle asetetut tavoitteet, Liikenteen 
turvallisuusviraston tehtävät ja painopisteet, tulostavoitteet 2013-2015, rahoitus sekä 
tulostavoitteiden toteutuksen seuranta.   
Liikenneministeriön hallinnonalan toiminnan seurannan asiakirjoina ovat: 1). 
Tulosohjausasiakirjat ja 2) Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat seuraavasti 
(Liikenneministeriö 2013a): 

 

1. Tulosohjausasiakirjat 

Suunnitelmat 
Virastojen ja laitosten tulostavoitteet 2013-2015. 

Eduskunnan päättämät talousarviot 
Eduskunnan vahvistamat talousarviot ja määrärahat. 

Seurantatiedot 
Ministeriön kannanotot kirjanpitoyksikön tilinpäätöksistä: Tilinpäätöskannanotot ja 
tulos-tavoitteiden saavuttaminen (esim. Tilinpäätöskannanotot ja tulostavoitteiden 
saavuttaminen 2012.) 

Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätökset (esim. Tilinpäätös 2012). 
 

2. Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat 

Suunnitelmat 
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelmat 
(TTS), jossa esitetään hallinnonalan toiminnan painopisteet ja taloudelliset tiedot 
nelivuotisena TTS-kautena. TTS on ministeriön oma ennakkosuunnitelma eikä sitä 
vahvisteta valtioneuvostossa tai eduskunnassa (esim. Toiminta- ja taloussuunnitelma 
2014-2017). 
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Laitos- ja virastokohtaiset palautteet 

Liikenne- ja viestintäministeriön virasto- ja laitoskohtaiset palautteet hallinnonalan 
virastojen ja laitosten vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmasta (TTS). 

Arvioinnit ja selvitykset 
Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset. 

2.3.3  Trafin tulostavoitteet ja -sopimus 
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteet on 
vahvistettu ministeriön ja viraston tai laitoksen välillä solmituilla tulossopimuksilla, 
jotka ovat tulossa hallituskauden mittaisiksi. Tulostavoitteet on johdettu 
hallitusohjelmasta ja hallituksen strategisesta toimeenpanosuunnitelmasta. 
Hallinnonalan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet on purettu toiminnallisen 
vaikuttavuuden tavoitteiksi. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2013b) 

Liikenteen turvallisuusviraston yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet 2013-2015 ovat:  

 Matka- ja kuljetusketjut toimivat sujuvasti ja turvallisesti hyvinvointia ja 
kilpailukykyä edistäen. 

 Joukkoliikenteen palvelutasoa parannetaan, tavoitteena matkustajamäärien kasvu 
ja yksityisautoilun vähentäminen. Erityisen huomion kohteena on raideliikenteen 
lisääminen ja palvelutason parantaminen. 

 Suomi on liikenneturvallisuudeltaan Euroopan parhaiden maiden joukossa. 
Tieliikenteen turvallisuus paranee jatkuvasti. 

 Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään Suomen kansainvälisten 
sopimusten mukaisesti. Liikenteen terveydelle ja luonnolle aiheuttamat haitat 
minimoidaan. 

 Liikennejärjestelmän ylläpidon kehittämisen sekä liikennetoimialan toiminnan 
tehokkuus paranee käyttäen hyväksi erilaisia keinoja mm. tieto- ja 
viestintäteknologiaa. 

Tuetaan tutkimuksen keinoin ilmastomuutokseen sopeutumista toimien laaja-alaisesti 
yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa.: 
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Taulukko 3: Liikenteen turvallisuusviraston tehtävät ja painopisteet vuosien 
2013-2105 tulossopimuksessa 

 
Visio ja toiminta-ajatus perustana 

 

Rooli yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamisessa: 
 

o kehittää aktiivisesti liikennejärjestelmän turvallisuutta 
o edistää liikennejärjestelmän ympäristöystävällisyyttä  
o vastata liikennejärjestelmän sääntely- ja valvontatehtävistä 
o osallistua EU- ja kansainväliseen vaikuttamiseen 
o toteuttaa liikennepoliittisen selonteon mukaisia toimenpiteitä liittyen 

turvallisuuteen ja ympäristöön, talouteen ja osaamiseen, 
älyliikenteeseen ja markkinoiden toimivuuteen 
 

 
Toiminnan painopisteet: 

 
o Valvonta  
o Vaikuttaminen 
o Turvallisuuden ja ympäristövaikutusten hallinta (jatkuvaa ja 

kokonaisvaltaista, riskiperusteisuus, tilakuvan käyttö, vastuullinen 
liikennekulttuuri) 

o Tiedonhallinta ja niihin liittyvät palvelut 
o Varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin 
o Viestintä, tuetaan viraston strategisia päämääriä ja viranomaisroolia 
o Inhimillisen pääoman kehittäminen 

 

 
Viraston toiminnalliset tulostavoitteet koskevat: 1. Tuotosta ja laadunhallintaa 
(liikennejärjestelmän turvallisuus ja ympäristö, sekä palvelutaso), 2. Toiminnallista 
tehokkuutta (Viranomaistehtävät, ja tuottavuus).   

Tulossopimuksessa on lopuksi esitetty viraston rahoituspuitteet ja miten tavoitteiden 
toteutumista seurataan. Vuonna 2013 seurannasta todetaan, että: 

 Tulossopimusta tarkistetaan vuosittain 
 Tulosneuvottelut järjestetään keväällä 2013, jolloin käsitellään viraston 

ennustetta tulostavoitteiden saavuttamisesta. 
 Virasto toimittaa puolivuosiraportin ministeriölle sovitusti. 
 Virasto raportoi vuoden 2012 toiminnallisesta tuloksellisuudesta 

toimintakertomuksessa, joka on osa tilinpäätöstä. 
 Viraston tulee olla yhteydessä välittömästi ministeriön tulosohjaajaan, 

mikäli asetettujen tavoitteiden saavuttamisen havaitaan vaarantuva. 



 27

Tulossopimus sisältää liitteinä taulukot, joissa on kuvattu seurattavat 
vaikuttavuustavoitteiden mittarit ja muut seurattavat mittarit. 

2.4  Kansainvälinen toiminta ja hallinto 
Liikenteen alueella toimii vahvoja kansainvälisiä organisaatioita kuten IMO 
(meriliikenne)  ja  ICAO  (lentoliikenne)  globaalisti  ja  vastaavasti  EMSA  sekä  EASA  
Euroopan tasolla. Näiden organisaatioiden toiminta keskittyy alan toiminnan ja sen 
säätelyn ohjaamisen. Näissä kansainvälisissä organisaatioissa kehitetään toimintaa 
yhteistyössä organisaatioiden jäsenten (usein osallistuvien jäsenmaiden) kanssa 
erilaisissa työryhmissä. Trafi on vahvasti mukana usein yhdessä liikenne- ja 
viestintäministeriön kanssa näissä toimissa.  Trafin kansainvälistä toimintaa käsitellään 
tarkemmin myös kappaleissa 3-5. 
Liikennemuodoista kansainvälisesti vahvasti säänneltyjä ovat erityisesti ilmaliikenne ja 
meriliikenne. Globaalit kansainväliset järjestöt (IMO, ICAO) kehittävät näillä alueilla 
jatkuvasti lainsäädäntöä ja edellyttävät myös jäsenmaiden osallistumista tähän 
kehittämiseen. Liikenteen turvallisuusvirasto on vahvasti mukana yhteistyössä yhdessä 
liikenne- ja viestintäministeriön kanssa. 

EU:lla on omat politiikkansa liikennejärjestelmään liittyvässä yhteistyössä ja 
kehittämisessä sekä jäsenmaiden toimintaan ulottuva sääntely kaikkien 
liikennemuotojen alueella. EU on myös perustanut erityiset virastot kehittämään alan 
toimintaa ilma-, meri- ja rautatieliikenteessä (EASA, EMSA ja ERA).   

EU laatii liikennejärjestelmää ja sen eri osia koskevia strategioita tarpeen mukaan ja 
aloitteen tekijänä on yleensä EU:n tehtävänjaon mukaisesti komissio. Strategiat 
perustelevat yleensä EU:n jatkotoimenpiteitä, joista keskeisimmät toteutetaan EU:n 
lainsäädännön avulla asetuksina ja direktiiveinä. Yhteistyön nopeuttamiseksi voidaan 
myös tehdä mm. yhteisiä toteuttamisohjelmia, kuten on tehty älykkäiden 
liikennejärjestelmien osalta vuonna 2011.  

EU:n lainsäädännön kehittäminen on oma pitkällinen prosessinsa, jossa virastot ja 
komissio tekevät tiivistä yhteistyötä Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa sekä 
tietysti kaikkien tarvittavien sidosryhmien kanssa prosessin aikana. EU:n asetukset 
toteutetaan jäsenmaissa suoraan asetuksen mukaisesti, kun taas direktiivit toteutetaan 
kansallisella lainsäädännöllä normaalina lainsäädäntöprosessina. 

2.5  Trafin toimintatavat ja strategiat osana valtiokonsernin toimintaa 
Liikenteen hallinnonalan strateginen johtaminen on liikenne- ja viestintäministeriön 
tehtävä. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on yksi liikenteen hallinnonalan virasto, 
jolla on oma vastuualueensa liikennepolitiikan toteuttamisessa, ja jota ministeriö ohjaa 
ja valvoo. Liikenneturvallisuuden ja liikenteen ympäristöpolitiikan kansallisista 
linjauksista vastaa siis viime kädessä liikenne- ja viestintäministeriö, ja päätöksistä ja 
niiden esittelystä ministeri hallituksen jäsenenä. Liikennepolitiikan keskeiset kansalliset 
linjaukset tehdään yleensä eduskunnan käsittelyyn menevillä liikennepoliittisilla 
selonteoilla, joista uusin on Kataisen hallituksen ohjelmaan sisältyvä selonteko. 
Liikennepolitiikan keskeisiä kysymyksiä selvitetään mm. selontekojen yhteydessä 
yleensä erilaisissa virallisesti asetetuissa selvitysryhmissä. Viimeisen liikennepoliittisen 
selonteon valmistelun kanssa oli samanaikaisesti esim. selvitykset koskien rautateiden 
henkilöliikenteen kilpailun avaamista, Pohjois-Suomen kaivostoiminnan 
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kuljetustarpeita, liikenteen oikeudenmukaista hinnoittelua, merenkulun strategiaa ja 
tieliikenteen liikenneturvallisuussuunnitelmaa. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2012a)  
Liikennepolitiikan toteuttamisen eräs haaste on se, että liikennepoliittisten linjausten 
jatkeena ja taustalla on monia yksityiskohtaisia strategioita kuten Ajoneuvot 2015-
strategia, Itämeren meriturvallisuusohjelma, Kansallinen älyliikenteen strategia 2020, 
Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen strategia 2020, Liikenne- ja viestintäministeriön 
hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma, Suomen lentoliikennestrategia,  sekä 
liikennemuotokohtaiset strategiat ja suunnitelmat. Näissä kaikissa etsitään rajattuja 
osakokonaisuuksia koskevia optimaalisia ja ajankohtaisia ratkaisuja, joihin käytännössä 
ei kaikkiin kuitenkaan riitä resurssit. 
Trafi määrittelee omat toimintasuunnitelmansa saamiensa tavoitteiden perusteella. Sillä 
on huomattava vapaus oman toimintansa suunnittelemiseen ja toteuttamiseen. Taustalla 
on kuitenkin vahva valtionhallinnon ja sen eri toimintaperiaatteiden ohjeistus miten eri 
asioissa tulee toimia ja mitkä ovat hyviä käytäntöjä – sekä tietysti lainsäädäntö. 
Viraston toiminnan menestyksellisyys riippuu siitä, miten se suoriutuu asetetuista 
tulostavoitteistaan. Sen on kuitenkin myös itse huolehdittava siitä, että sen vastuuksi 
sälytetyt kokonaisuudet hoituvat kuten laissa ja asetuksessa on esitetty.  

Valtion hallinnossa toimintaa, niin oikeuksia kuin velvollisuuksia, säädellään 
lainsäädännöllä, jotka ovat joko EU:n lainsäädännön ja säädösten toteuttamista, 
kansallista lainsäädäntöä ja virastolle annettua vaikuttamismahdollisuutta perustuen 
norminantoon esim. viraston määräyksin. Trafin on myös säädösten mukaan   
huolehdittava niistä viranomaistehtävistä, joista sille lisäksi erikseen säädetään. Tämä 
antaa   mahdollisuuden tarkentaa ja ohjata viraston toimintaa joustavasti ilman, että sitä 
varten pitää tehdä aina erillistä lainsäädäntöä. 
Valtioneuvoston työnjaon mukaisesti liikenne- ja viestintäministeriö toimii 
valtioneuvoston osana ja vastaa alan strategisesta suunnittelusta ja ohjauksesta. 
Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa vastuidensa mukaisten tavoitteiden ja tehtävien 
operatiivisesta hoitamisesta.  
Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden toteuttaminen perustuu nykyään pitkälti 
hallitusohjelmaan, ja sen perusteella valittuihin linjauksiin, jotka noudattavat hallituksen 
politiikkaa ja joiden siirtämisestä toteutukseen liikenne- ja viestintäministeriö vastaa 
strategisen roolinsa mukaisesti. Virastot saavat nykyisin myös suhteellisen tarkat 
tulostavoitteet tulomittareineen, joiden perusteella tulos-raportointi ja toiminnan 
arviointi osaltaan tehdään vuosittain.  
Lainsäädäntö kehittyy kuitenkin jatkuvasti muuttaen alan toimintaa ja 
toimintaperiaatteita. Trafi osallistuu lainsäädännön kehittämiseen asiantuntemuksellaan 
sekä EU:n toiminnan tasolla avustaen ministeriötä, että kotimaan lainsäädäntöä 
kehitettäessä.  
Lakien ja asetusten ohella tarvitaan tarkentavia määräyksiä ja ohjeita, joiden 
antamisesta Trafi vastaa saamiensa tehtävien ja velvoitteidensa mukaisesti. Määräyksillä 
ja ohjeilla täsmennetään toimintaa siten, että halutut tavoitteet saavutetaan 
mahdollisimman hyvin. 
Trafi on laatinut sille osoitettujen tavoitteiden, vastuiden, roolien ja tehtävien perusteella 
oman strategiansa ulottuen vuoteen 2020 ”Vastuullinen liikenne”. Strategiaan liittyvän 
toiminta-ajatuksen mukaisesti Liikenteen turvallisuusvirasto kehittää aktiivisesti 
liikennejärjestelmän turvallisuutta, edistää liikennejärjestelmän ympäristöystävällisyyttä 
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ja vastaa liikennejärjestelmän viranomaispalveluista. Strategisiksi päämääriksi on 
asetettu: 

 Liikennejärjestelmässä vallitsee vastuullinen kulttuuri. 
 Trafilla on asiakaslähtöiset palvelut. 
 Trafi on vaikuttava kansallisella, EU- ja kansainvälisillä foorumeilla. 
 Trafilla on motivoitunut ja osaava henkilöstö. 
 Trafilla on kattava kuva liikennejärjestelmän tilasta. 

2.6  Trafi osana liikennepolitiikan kansallista ja kansainvälistä 
arkkitehtuuria 

Trafi toimii oleellisena osana suomalaista valtionhallintoa, joka puolestaan kytkeytyy 
yleiseurooppalaiseen hallintojärjestelmään. EU:n hallintojärjestelmän ytimessä ovat 
parlamentti ja Komissio, joiden kautta yleiseurooppalainen lainsäädäntö kanavoituu 
kansalliseen regulointijärjestelmään. Esimerkiksi direktiivit ovat useiden vuosien 
valmistelua vaativia lainsäädäntöhankkeita, joiden perusta on yleensä Valkoisissa 
kirjoissa. Valkoiset kirjat ilmaisevat unionin tahtotilan, direktiivit saattavat sen voimaan. 
Kansallinen implementointi on suoraviivaisempaa (ainakin Suomessa) ja sykli on 
nopeampi. Näiden syklien sisällä toimii edelleen valtionhallinnon tulosohjaus 
hallitusohjelmaa toteuttaen.  
Tulossopimukset sisältävät oleelliset tavoitteet hallitusohjelmaa mukaillen ja 
luonnollisesti EU:n regulaatiota noudattaen. Tulosohjaussykli on vuotuinen, kun otetaan 
huomioon tulostavoitteiden ja –toteutumien seuranta- ja tarkistuskeskustelut. Kuvassa 7 
on havainnollistettu tulossopimusprosessia. 

 
Kuva 7: Tulosohjauksesta tavoitteisiin ja toimintoihin & palveluihin 
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Koko syklirakennelma voidaan nähdä analogiana jatkuvan parantamisen sykliin, josta 
teollisuudessa käytetään myös nimitystä Demingin ympyrä (Deming’s circle). (Gabor 
1990) Demingin ympyrä koostuu neljästä vaiheesta: suunnittele (plan) – toteuta tai 
kehitä (do / develop) – arvioi (check) – korjaa (act). Koko hallintosyklien muodostama 
arkkitehtuuri on analoginen jatkuvan parantamisen ympyrälle. Hallinto tuottaa 
palveluita kansalaisilleen, jotka perustuvat lakeihin, asetuksiin tai standardeihin. 
Yhteiskunnan tavoitteiden tarkistaminen (joka tapahtuu yleensä vaalien kautta) tuo 
mukanaan tarpeen uuteen lainsäädäntöön ja vanhan tarkistamiseen, joko perustuen 
muuttuneeseen toimintaympäristöön tai yhteiskunnan uuden tahtotilan valintoihin – 
nämä kaksi ovat vieläpä useimmiten dynaamisessa vuorovaikutussuhteessa. Erityisesti 
tulosohjaus toteuttaa jatkuvan parantamisen periaatetta kun se toteutetaan 
vuorovaikutteisesti ja toimintaympäristön muutoksiin reagoiden. 
Jatkuvan parantamisen sykliä Trafiin liittyvillä eri suunnittelu- ja ohjaustasoilla sekä 
niihin liittyviä aikajänteitä on havainnollistettu kuvissa 8 ja 9. Vaikka suunnittelun ja 
päätöksenteon eri vaiheet ja tasot eivät noudata puhtaasti lineaarista ja tarkasti 
määriteltävää mallia, voidaan analogiat tunnistaa.  
Kuvassa 8 Trafin toimintaprosessit ja palvelut edustavat ympyrän ”do” –osiota. Tämä 
osio pitää sisällään päivittäisen työn, palvelut ja näihin liittyvät prosessit. Näiden kautta 
saadaan aikaan nykyinen vaikuttavuus yhteiskuntaan ja liikennejärjestelmään. 
Pidemmän tähtäimen kehittämistarpeet tunnistetaan strategiatyössä joka pyrkii myös 
varmistamaan vaikuttavuuden myös tulevaisuudessa ja tuottaa uusia tutkimustarpeita – 
tämä on ympyrän ”check” –lohko. Tutkimus ja kehittäminen puolestaan tuottavat 
vastauksia siihen, mitkä itse asiassa ovat tarvittavat kehittämistoimenpiteet ja tavoitteet, 
jotka tulee asettaa konkreettiselle toiminnalle (”act” –lohko). Lyhytjänteisempi 
toiminnansuunnittelu ja tulosjohtaminen tehdään lopuksi ”plan” –osiossa, joka edelleen 
johtaa konkreettiseen ”do” –vaiheeseen. Reaalimaailmassa dynamiikka ei ole 
puhdaspiirteistä ja vaiheet usein sekoittuvat toisiinsa, mutta yksinkertaistetun mallin 
voidaan ajatella toimivan näin. Esimerkiksi tutkimus ja kehittäminen sekä strategiatyö 
toimivat käytännössä päällekkäin ja toisiinsa nojautuen eivätkä siistissä teoreettisessa 
järjestyksessä. Kyse on siis suunnitteluympyrästä (Deming 1982). 
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Kuva 8: Trafin toimintaympäristön arkkitehtuuri ja dynamiikka, jatkuvan parantamisen sykli 

 
Kuva 9: Eri suunnittelutasot ja suuntaamisen syklien aikajänteet 



 32

3 Trafi ja liikennepolitiikka liikenneturvallisuusasioissa  

3.1  Kansainvälinen sääntely 

3.1.1  EU:n käsittelemät liikenteen kokonaisuudet 
EU:n mukaan liikennepolitiikan yleiset tavoitteet käsittävät seuraavat kokonaisuudet 
(EU DG Move): 

 Roadmap to a Single European Transport Area: Towards a competitive and 
resource efficient transport system 

 Vihreä kirja – Uutta ajattelua kaupunkiliikenteeseen 
 Kestävää liikkuvuutta Eurooppaan – vuoden 2011 valkoisen kirjan väliarviointi 
 Valkoinen kirja: eurooppalainen liikennepolitiikka vuoteen 2030 
 Euroopan tavaraliikenteen logistiikka 
 Koheesio ja liikenne 
 Liikenteen ulkoisten kustannusten sisällyttäminen hintoihin. 

Tieliikenteeseen on sisällytetty tavoitteet, tavaraliikenne, matkustajaliikenne, työllisyys 
ja työolot, liikenneturvallisuus, moottoriajoneuvojen yhdenmukaistaminen.   
Rautatieliikenteessä politiikan linjauksiin sisältyvät tavoitteet ja järjestöt, infrastruktuuri 
ja rautatieverkkojen yhteensopivuus, sisämarkkinat, rahti ja matkustajien oikeudet, 
työllisyys ja työolot sekä rautateiden turvallisuus.  

Vesiliikenteessä sisältönä ovat tavoitteet,  järjestöt ja sisämarkkinat, työllisyys ja 
työolot, meriturvallisuus, meriliikenne ja ympäristö, satamien infrastruktuurit sekä 
sisävesiliikenne.  
Lentoliikenteeseen on vastaavasti sisällytetty sisämarkkinat, palvelujen tarjoaminen ja 
lisenssit, matkustajien oikeudet, lentoturvallisuus, sujuvuus, turvallisuus (security), 
yhtenäinen eurooppalainen ilmatila ja lentoliikenteen hallinta, ympäristönsuojelu ja 
kansainvälinen ulottuvuus.  
Erillisinä kokonaisuuksina ovat liikenteen energia ja ympäristö, yhteiskäyttö ja 
Euroopan laajuiset verkot sekä infrastruktuuri ja hinnoittelu. Erillisinä kokonaisuuksina 
ovat vielä lisäksi liikkuvuus ja matkustajien oikeudet, älykäs liikenne ja 
satelliittinavigointi sekä kansainvälinen ulottuvuus ja laajentuminen.   
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3.1.2  EU:n virastot ja elimet sekä tärkeimmät järjestöt 

EU:n virastot ja elimet 

EU:n liikennepolitiikan toteuttaminen on edellyttänyt erilaisten pysyvien toimielinten 
perustamista. Eri liikennemuodoilla tieliikennettä lukuun ottamatta on myös omat 
turvallisuusvirastonsa.  
Liitteessä 1on summattu nykyiset liikenteen alueen toimielimet. 

3.1.3  EU:n linjausten laatiminen 

Euroopan unionin liikennepoliittisten linjausten aloitteiden tekeminen kuuluu työjaossa 
komissiolle. EU:n liikennepolitiikan nykyinen keskeinen asiakirja on ns. Valkoinen kirja 
(Euroopan komissio 2011). Siinä on hahmotettu keskeiset EU:n tavoitteet pitkällä 
aikavälillä vuoteen 2030 ja myös vuoteen 2050 asti. Valkoiseen kirjaan liittyy myös 
strategiaa käsittelevä osuus, jossa on määritelty tärkeimmät tehtävät. Valkoisen kirjan 
linjauksista on tehty vaikuttavuustarkastelu (European Commission 2011). 

Liikenne nähdään yhtenä keskeisenä elementtinä eurooppalaisen hyvinvoinnin 
kehittämisessä. Perusnäkökulmana on edelleen se, että taloudellinen kasvu edellyttää 
liikkumisen ja kuljettamisen kasvua, mutta että kasvua voidaan hallita siten, että siitä 
aiheutuvat haitat kyetään minimoimaan. Valkoinen kirja summaa monien eri aloitteiden 
keskeiset suunnat ja tiivistää ne politiikaksi. Tavoitteiden lisäksi Valkoisessa kirjassa 
esitetään ne keskeiset keinot, joita tarvitaan tavoitteiden toteuttamisessa, esim. 
infrastruktuurien ja liikenteen hallinnan kehittäminen sekä uusien teknologioiden 
hyödyntäminen. 

Valkoisessa kirjassa todetaan turvallisuuden osalta mm. seuraavaa: 
”Liikenteen turvallisuus on EU:n asialistan pääkohtia. Lento- ja 
meriliikenneturvallisuutta koskevan politiikan, lainsäädännön ja seurannan kattava EU:n 
kokonaisvaltainen lähestymistapa olisi entisestään vakiinnutettava ja kansainvälistä 
yhteistyötä lujitettava. Siviili-ilmailun alalle kehitetään eurooppalainen strategia, 
meriliikenteessä on edistettävä mm. matkustaja-alusten turvallisuutta ja hyödynnettävä 
tekniikkaa. Rautatieliikenteen turvallisuustodistusten yhdenmukaistaminen ja valvonta 
on välttämätöntä. Tarvitaan yhtenäinen eurooppalainen ilmatila ja rautatiealue. Edelleen 
todetaan, että vaikka tieliikenteen turvallisuustilanne on parantunut, on aloitteita 
toteutettava teknologian, sääntöjen noudattamisen valvonnan ja koulutuksen alalla sekä 
kiinnitettävä huomiota enemmän suojattomiin tienkäyttäjiin. Tieliikennekuolemien 
määrä saadaan lähelle nollaa vuoteen 2050 mennessä”. (European Commission 2011) 

Tieliikenteen turvallisuus  
EU:n viimeisin tieliikenteen turvallisuuden strategia on julkaistu vuonna 2010 ”Towards 
a European road safety area: policy orientations on road safety 2011-2020”  (European 
Commission 2010). Siinä asetetaan EU:n näkökulma ja keskeiset kehittämisalueet 
komission tiedonantona Euroopan parlamentille.  Tiedonannossa arvioidaan viime 
vuosien kehitystä, ja asetetaan tavoitteet tuleville vuosille. Pääperiaatteiksi esitetään: 

 tavoitellaan korkeaa liikenneturvallisuuden tasoa kaikkialla Euroopassa 
 yhdistetään tehokkaasti turvallisuuteen liittyviä eri politiikoita    
 toimitaan kaikilla tasoilla: subsidiariteetti, suhteellisuusperiaate ja jaettu vastuu. 
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Asetettuna päätavoitteena on puolittaa tieliikennekuolemat Euroopassa vuoteen 2020 
mennessä vuoden 2010 tilanteeseen verrattuna. Strategisina tavoitteina ja toimenpiteinä 
ovat mm.: 

 parantaa ajo-opetusta ja ajoharjoittelua 
 lisätä liikennevalvontaa liikennesääntöjen noudattamiseksi 
 parantaa liikenneympäristön turvallisuutta 
 lisätä ajoneuvojen turvallisuutta. 
 edistää uudenaikaisen teknologian hyödyntämistä. 
 parantaa hätäpalveluja ja onnettomuuksien seurausten hoitamiseen liittyviä 

palveluja. 

Komissio on tarkastelujensa perusteella kuitenkin samaan aikaan todennut, että 
tieliikenteen turvallisuuden alueella kaivataan uutena avauksena myös onnettomuuksista 
aiheutuvien loukkaantumisten tehokkaampaa torjumista. Siksi komissio on käynnistänyt 
EU:n tieliikenteen onnettomuuksien loukkaantumista koskevan strategian laatimisen, 
josta komissio on jo laatinut ensimmäisen selvityksensä (European Commission 2013). 

Tieliikenteen turvallisuutta ja tieliikennettä varten ei EU:ssa ole perustettu omaa 
virastoaan kuten muissa liikennemuodoissa. Siksi turvallisuustoiminta jakaantuu eri 
alueille, joiden koordinointi on usein oma tehtävänsä, esim. liikennevalvonnan 
kehittäminen jää EU:n poliisitoiminnan alueen huoleksi. EU:n tieliikenteen 
turvallisuusstrategiat suuntaavat siten kehitystä, mutta toimenpiteistä huolehtiminen jää 
eri toiminta-alueille.  

Tieliikenteen turvallisuudessa keskeiset EU:n toimenpiteet liittyvät liikenteen 
infrastruktuurin ja verkostojen kehittämiseen (TEN), liikenteen valvontaan, ajoneuvojen 
kehittämiseen ja muihin turvallisuustoimiin. Merkittävä turvallisuuden kehittämisen 
alue on myös uuden teknologian soveltaminen, joka sisältyy älykkäiden järjestelmien 
kehittämiseen (ITS, Intelligent Transport Systems). EU on toteuttanut älykkäiden 
järjestelmien toteuttamista koskevan direktiivin (EU 2010) ja direktiiviä koskeva 
toimeenpano-ohjelman 15.2.2011.   
 

Tieliikenteessä Trafi vastaa tällä hetkellä erityisesti kuljettajien, kuljettajakoulutuksen ja 
ajoneuvojen vaatimuksenmukaisuudesta. Trafi toimii myös ajoneuvoliikennerekisterin 
pitäjänä sekä ajoneuvoverojen kerääjänä. 

 
Rautatieliikenteen turvallisuus 

EU tekee rautatieliikenteestä direktiivejä, asetuksia ja alemman asteen säännöksiä. EU:n 
apuna on myös EU:n rautatievirasto resursseineen. Rautatieliikenteen turvallisuuteen 
liittyvät kysymykset ovat mukana yhtenä kokonaisuutena rautatieliikenteen politiikkaa 
kehitettäessä kuten parhaillaan tekeillä olevassa neljännessä rautatiepaketissa.  

EU on käsitellyt rautatieliikenteen turvallisuutta useassa eri yhteydessä, joista 
merkittävä on vuonna 2004 annettu direktiivi yhteisön rautateiden turvallisuudesta (EY 
2004). Turvallisuuden ohella tärkeänä EU-tason kysymyksenä on ollut rautatieliikenteen 
avaaminen kilpailulle, johon sisältyy myös turvallisuuskysymyksiä. EU:n ensimmäinen 
lainsäädännön rautatiepaketti annettiin vuonna 2001, jolla avattiin kilpailulle 
kansainvälinen tavaraliikenne vuonna 2003. Toisella vuonna 2004 annetulla 
rautatiepaketilla avattiin kilpailulle kotimaan tavaraliikenne vuodesta 2007 alkaen. 
Toisella rautatiepaketilla perustettiin myös EU:n rautatievirasto. EU jatkoi 
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rautatieliikenteen elvyttämistä kolmannella rautatiepaketilla (2007/58/EY, 91/440/ETY, 
2007/59/EY ja EY asetus 1371/2007).  EU:n neljäs rautatiepaketti on annettu vuonna 
2013.  

Neljännen rautatiepaketin lisäksi EU on antanut ns. ristiinhyväksyntäpaketin 
(rautatiedirektiivin muutosdirektiivi 2008/110/EY ja yhteentoimivuusdirektiivin 
2008/57/EY). Kaiken kaikkiaan rautatieliikennettä koskevia EU:n direktiivejä on tähän 
asti 2000-luvun puolella kertynyt yhteensä 15 sekä kaksi EU asetusta. 
Veturinkuljettajadirektiiviä lukuun ottamatta ne on pantu täytäntöön rautatielailla 
(304/2011) ja sen nojalla annetuilla valtioneuvoston asetuksilla.  

 

Rautatieliikenteessä kehitys etenee vahvasti EU:n ja kansainvälisten linjausten tahdissa. 
Näillä alueilla sovittaminen kansallisiin olosuhteisiin on erittäin merkittävä toiminta-
alue ja edellyttää Trafilta jatkuvasti huomattavaa panostusta. 

 

Ilmailu 
Lentoliikenne jaetaan tarkasteluissa yleensä siviili-ilmailuun ja sotilasilmailuun. 
Kansainvälisen kuten myös EU:n tavoitteena on lentoliikenteen onnettomuuksien 
estäminen ja onnettomuuksien seurausten, etenkin kuolleiden määrän jatkuva 
vähentäminen, vaikka lentoliikenne on ollut jatkuvasti kasvussa. (Trafi 2013) 
Huomattava osa lentoliikenteen siviili-ilmailun sääntelyn kehittämisestä tapahtuu 
kansainvälisenä yhteistyönä. Yhteistyöfoorumina toimii globaalilla tasolla 
kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO, joka laatii ilmailun standardeja ja 
suosituksia. Euroopan tasolla yhteistyöfoorumina on Euroopan siviili-
ilmailukonferenssi ECAC, jonka tarkoituksena on edistää ilmailun turvallisuutta, 
tehokkuutta ja kestävää kehitystä - myös EU:n ulkopuolisten valtioiden osalta. ECAC:in 
päätehtävä on ICAO-työn koordinointi Euroopassa. 

Ilmailua koskevia kansainvälisiä sopimuksia on huomattava määrä perustana 
kansainvälinen siviili-ilmailun yleissopimus ns. Chicagon sopimus vuodelta 1949. 

EU on antanut lukuisia suoraan lentoliikenteen turvallisuuteen liittyviä asetuksia, joista 
tärkeitä ovat mm.  Turva-asetus (EY) N:o 300/2008 (Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä ja 
asetuksen   2320/2002 kumoamisesta), asetus 185/2010, täytäntöönpanoasetukset 
1082/2012, 104/2013 ja 246/2013. 
Euroopan unionilla on oma lentoturvallisuusvirasto (EASA), joka julkaisee 
lentokelpoisuuteen, huoltotoimintaan ja lupakirjoihin liittyvät normit. EASA:n 
toimivaltaan kuuluvat lentokelpoisuus, operointi, lentomiehistöt, kolmansien valtioiden 
operaattorit, lentokentät ja lennonvarmistushenkilöstö. (EASA 2014) Kansallisen 
sääntelyn piirin jäävät mm. sotilasilmailu sekä osa harrasteilmailusta. 

Suomessa noudatettavat ilmailun perussäännöt on koottu ilmailulakiin (1194/22.12.200) 
ja EU:n alueella sovellettaviin EU:n asetuksiin. Trafin tehtävänä on yhteistyön ohella 
antaa lakeja ja asetuksia täydentäviä kansallisia ilmailumääräyksiä seuraten 
kansainvälisiä standardeja. 

Suomen ilmailulaissa vuodelta 2009 todetaan (3 pykälä), että Liikenteen 
turvallisuusvirasto antaa Chicagon yleissopimuksessa tarkoitetut lentosäännöt ja panee 
tarvittaessa täytäntöön muut Chicagon yleissopimuksessa tarkoitetut standardit ja 
suositukset. Ilmailulaki sisältää mm. seuraavia kokonaisuuksia: yleiset säännökset, 
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ilma-aluksen rekisteröinnin, ilma-aluksen lentokelpoisuuden ja päästörajoitukset, ilma-
alusten asematasotarkastukset, lupakirjat ja kelpoisuusvaatimukset, lupakirjarekisterin, 
yleiset lentotoimintaa koskevat vaatimukset, kaupallinen ilmakuljetus ja lupa 
ilmailutoimintaan eräissä tapauksissa, lentopaikat ja maalaitteet, maahuolinta, siviili-
ilmailun turvaaminen, lennonvarmistus, ilmailuonnettomuudet ja vaaratilanteet ja 
poikkeamat, meluun liittyvät toimintarajoitukset lentoasemilla, vahingonkorvausvastuu 
ja vakuutukset. (Ilmailulaki 22.12.2009/1194) 

 

Liikenteen turvallisuusvirasto on Suomen turvallisuusviranomainen, joka huolehtii 
ilmailun yleisestä turvallisuudesta, edistää ilmailun ympäristöystävällisyyttä ja hoitaa 
sekä lentoliikenteeseen että sen sujuvuuteen liittyviä asioita. Trafin tehtävänä on 
yhteistyön ohella antaa lakeja ja asetuksia täydentäviä kansallisia ilmailumääräyksiä 
seuraten kansainvälisiä standardeja ja suosituksia. 

 

Trafissa tarkastellaan lentoliikennettä ja ilmailun kysymyksiä niin lentomatkustajan, 
lentoyhtiön, harrasteilmailijan kuin lentoaseman pitäjän kannalta. Trafin toimintaan 
sisältyy (Trafi 2013): ilmailumääräysten antaminen, lupien myöntäminen, luvan 
haltijoiden valvonta, osallistuminen kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön, 
ympäristöasioiden käsittely,  matkustajien oikeuksien valvonta, neuvonta ja 
tiedottaminen sekä ilmailun rekisterin ylläpito. (Trafi 2013) 

 
Meriliikenne 

Merenkulu on myös kansainvälisesti säännelty liikennemuoto. Sääntelyn pohjana ovat 
YK:n alaisen Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) yleissopimukset. joista 
tärkeimmät koskevat meriturvallisuutta (SOLAS, International Convention for the 
Safety of Life at Sea) sekä ympäristön suojelua (MARPOL, Interntional Convention for 
the Prevention of Pollution from Ships). IMO:n päätöslauselmat on Suomessa saatettu 
voimaan joko presidentin tai valtioneuvoston asetuksilla. Yhteisenä tavoitteena on 
mahdollisimman hyvä turvallisuustaso ja sitä tukeva hyvä turvallisuuskulttuuri. 
Turvallisuuden kannalta eräs tärkeä sopimus on mm. SAR-yleissopimus, joka koskee 
etsintä ja pelastuspalvelua merellä.  
Merenkulun ympäristösuojelua koskevaa MARPOL-sopimusta täydentää Itämeren 
valtioiden välinen Itämeren suojelusopimus (HELCO, Helsingin sopimus, 1992).    
EU:lla on huomattava määrä meriliikenteeseen ja turvallisuuteen liittyviä säädöksiä (yli 
20 direktiiviä ja useita EU:n asetuksia), jotka koskevat seuraavia alueita (Trafi 2013): 
alusturvallisuus, alusturvallisuuden valvonta, laivaväki ja turvallisuusjohtaminen, 
satamat, aluksen rekisteröinti, turvatoimet, kalastus, ympäristö, alusliikenne ja 
huviveneet.  

Kansallinen meriliikenteen lainsäädäntö on laaja alue ja se koskee seuraavia alueita: 
merenkulku ja vesiliikenne, luotsaus, vaarallisten aineiden kuljetus, meripelastus, 
veneily, alus, aluksen rekisteröinti, alusturvallisuuden valvonta ja turvatoimet, miehitys 
ja laivaväen pätevyys, ympäristö sekä maksut ja alusten tarkastuksiin liittyvät palkkiot. 
(Trafi 2013) 
 

Myös meriliikenteessä kehitys etenee vahvasti EU:n ja kansainvälisten linjausten 
mukaisesti. Trafi osallistuu sekä meriliikenteen kansainväliseen yhteistyöhön (IMO) että 
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EU:n piirissä tapahtuvaan meriliikenteen ja sen sääntelyn kehittämiseen. Meriliikenteen 
kansainvälistä ja kansallista lainsäädäntöä täydentävät ja tarkentavat Trafin antamat 
monet määräykset.   

 

Meriliikenteen turvallisuutta varten on IMO:ssa kehitetty kansainväliset 
turvallisuusjohtamissäännöstöt ISM (International Safety Management Code) ja ISPS 
(International Ship and Port Facility Security Code), joita on ohjeistettu myös EU:n 
asetuksilla (mm. EY 336/2006). 

3.2  Päätelmiä 
Liikenteen turvallisuusviraston panosta tarvitaan paitsi operatiivisen toimintaan myös 
liikennepolitiikan yleisten linjausten ja erilaisten strategioiden laatimisessa ja 
toteuttamisessa.  
Tieliikenteen turvallisuustoiminnassa kansallinen toiminta on keskeistä. Suomessa 
käytäntönä on, että Liikenneturvallisuus-asian neuvottelukunta laatii lähiajan 
turvallisuussuunnitelman tavoitteineen tarvittavine tärkeimpine toimenpiteineen. 
Neuvottelukunnan laatima suunnitelma on kuitenkin vain neuvoa-antava suunnitelma 
ministeriölle ja sen perusteella ministeriössä tehdään yleensä ehdotus valtio-neuvoston 
periaatepäätökseksi. Sekään ei kuitenkaan pitkälti sido varsinaista toimintaa, koska 
esim. virastojen toiminta ja rahoitus käsitellään muissa yhteyksissä. 

Etenkin rautatieliikenteessä, siviili-ilmailussa ja merenkulussa kehitys etenee vahvasti 
EU:n ja kansainvälisen yhteistyön tahdissa. 

Ongelmana liikenneturvallisuudessa on se, että tavoiteltu toiminta on 
poikkihallinnollista, ja toiminnasta ja sen resursseista päätetään usein hallinnon 
”siiloissa”. Niissä myös muut prioriteetit (mm. strategiat) on otettava huomioon, ja 
päätöksenteossa ovat painaneet paljon oman toiminta-alueen keskeiset tarpeet ja usein 
vasta sitten poikkihallinnolliset tarpeet, joita kuitenkin tarvittaisiin vaikuttavuuden 
synnyttämiseksi. 

 

3.3   Liikenneturvallisuuspolitiikkaan liittyvistä viraston palveluista 
Liikenteen turvallisuusviraston palvelut on suunnattu kaikille kansalaisille, julkisen 
sektorin toimijoille ja yrityksille. Trafin roolina on myös huolehtia sellaisista palveluista 
tai tehtävistä, jotka liittyvät olennaisena osan jonkin toisen julkisen sektorin toimijan 
vastuisiin. Näistä tärkein on huolehtiminen ajoneuvoveron ja käyttöveron keräämisestä 
valtionvarainministeriölle. 

Trafin palveluille on myös luonteenomaista, että niissä tarvitaan taustalle paljon tietoja 
ja hyviä tietojärjestelmiä. Trafilla on siksi laajat ajantasaisuutta vaativat tietokannat mm. 
ajoneuvoista, kuljettajista, jne. 
Trafin palvelut koskevat kaikkia liikennemuotoja ja niistä esimerkkejä on esitetty 
taulukossa 4. 
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Trafin palveluiden tuottaminen edellyttää, että toiminta on hyvin suunniteltu ja että 
taustalla on saumattomat ja toimivat omat prosessit, jotka sisältävät lukuisia toisiinsa 
linkittyviä tehtäviä.3  

Kaikki tässä tutkimuksessa tarkasteltavana olevat Trafin palvelut ja toiminnot on esitetty 
kohteittain ja liikennemuodoittain liitteessä 3, siinä muodossaan miten ne on ryhmitelty 
tämän tutkimuksen tarpeisiin työn alkuvaiheissa. Tähän kappaleeseen on kuitenkin 
esimerkin vuoksi koottu liikennemuodoittain muutamia palveluita, joilla alustavan 
esiarvioinnin mukaan on nähtävissä syy-yhteyssuhde liikenneturvallisuuteen 
vaikuttamisessa. Huom: listat eivät ole siis tässä vaiheessa kattavia eivätkä ole siis tässä 
vaiheessa minkäänlaisessa tärkeys- tai merkittävyysjärjestyksessä, eikä jatkossa 
tarkemmin tutkittaviksi palveluiksi välttämättä valikoidu tässä listatut 
esimerkkipalvelut.   
 

  

                                                
 
3 Trafin koko palvelu- ja muuta toimintovalikoimaa käsitellään yksityiskohtaisesti seuraavassa 
osaraportissa. Osaraportissa 2 tulevat olemaan pääsisältöinä seuraavat kokonaisuudet: 

1. Käsitellään kuvaukset Trafin palveluiden tuotantomalleista  
2. Kuvataan aineiston muodostamis- ja käsittelymenetelmät (mm. palvelulistojen muodostaminen, 

työpajatyöskentelyn kulku menetelmät & aineistot, haastattelut, jne.)  
3. Kuvataan avainpalveluiden tunnistamisessa ja priorisoinnissa käytetyt prosessit ja menetelmät 
4. Raportoidaan alustava rajaus (lyhytlista, jossa 149 palvelusta on valittu 20-30 palvelua 

jatkotarkasteluun)  
5. Kuvataan vaikutusmekanismit lyhytlistan palveluille 
6. Raportoidaan löydökset ja johtopäätökset palveluiden vaikuttavuuden mitattavuudesta 
7. Tunnistetaan oleellisesti vaikuttavat palvelut 
8. Esitetään työn lopullinen rajaus sekä jako palveluihin, joista:  

a) laaditaan täysimittainen kvantitatiivinen analyysi  
b) laaditaan kvalitatiivinen analyysi 
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Taulukko 4: Esimerkkejä Trafin palvelutuotteista, jotka potentiaalisesti vaikuttavat 
liikenneturvallisuuteen 

ILMAILU TIELIIKENNE 

 Henkilölupien valvonta 
 Huoltohenkilöstön koulutushenkilöstön 

toimiluvat 
 Asematasotarkistukset 

(Ramppitarkistukset) 
 Huoltohenkilöstön lupakirjat 
 Koulutusten tarkastukset 
 Organisaatiolupien valvonta 
 Tutkintojen järjestäminen ja 

vastaanottaminen 
 Koulutusorganisaatioiden luvat 
 Jne. 

 Kuljettaja-opetukseen liittyvät 
päätökset ja luvat 

 ADR-koulutusluvat 
 Autokoulujen opetuksen valvonta 
 Koulutuskeskusten ja 

koulutusohjelmien hyväksynnät 
 Pysyvät ajoluvat 
 Markkinavalvonta 
 Ajokorttiluvat 
 Katsastuksen valvonta 
 Jne. 

MERENKULKU RAIDELIIKENNE 

 Henkilöstön pätevyyskirjat 
 Alusten 

turvallisuusjohtamisjärjestelmät 
 Ulkomaisten alusten lastien 

tarkastukset 
 Alusten miehitystodistukset 
 Laivaisäntiä ja aluksia koskevat 

turvallisuusasiakirjat 
 Linjaluotsikirjat ja luotsin ohjauskirjat 
 Oppiaitosten luotsauskoulutuksen 

auditoinnit 
 Alusten henkilökunnan pätevyyksien ja 

kelpoisuuksien valvonta 
 Satamien auditoinnit 
 Jne. 

 Valvontatehtävät kentällä  
 Kunnossapitotoimijoiden 

hyväksynnät 
 Oppilaitos- ja koulutushyväksynnät 
 Auditoinnit  
 Rataverkonhaltijan tuvallisuusluvat 
 Rautateiden osajärjestelmäluvat 
 Käyttöönottoluvat 
 Tutkinnon vastaanottaminen ja 

hyväksyntä 
 Tuvallisuustodistukset 
 Jne.  

 

KAIKKIIN YM. LIIKENNEMUOTOIHIN TAI LIIKENNEJÄRJESTELMÄÄN 
YLEISEMMIN LIITTYVÄT PALVELUT 

 Määräysten antaminen 
 Vaikuttaminen 
 KV toiminnan seuranta 
 Toiminnan jatkuvuuden kehittäminen ja varmistaminen 
 Säädöshankesalkku 
 Riskien arviointi 
 Analyysitoiminto 
 Tilastoanalyysit 
 Jne.  
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4 Trafi osana kansallista ja EU:n ympäristöpolitiikkaa 

4.1  EU -sääntely 
EU:n ympäristöpolitiikan keskeiset tavoitteet ovat ilmastonmuutoksen torjuminen, 
luontotyyppien ja luonnonvaraisten lajien suojeleminen, luonnonvarojen vastuullinen 
käyttö sekä ympäristön ja terveyden välisen suhteen hallitseminen (Euroopan unioni 
2013). Liikennepolitiikan kytkennät ympäristöpolitiikkaan liittyvät selkeimmin 
liikenteen päästöjen (kaasut, partikkelit ja melu) ja muun ympäristökuormituksen 
hallintaan, joilla puolestaan on kytkös ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä kansalaisten 
hyvinvointiin ja terveyteen. Toisaalta myös liikenneturvallisuus voidaan nähdä olevan 
ympäristön ja terveyden välisenä vuorovaikutuksena. 
Unionin liikennepoliittisista tavoitteista ympäristönäkökulmiin voimakkaimmin 
liittyväksi voidaan lukea kasvihuonepäästöjen alentaminen osana ilmastonmuutoksen 
vastaista strategiaa - tavoitteena on pitkällä aikavälillä vähentää päästöjä 60% koko 
unionin tasolla (European Commission 2011). Käytännön keinoina unioni tunnistaa 
useita toimia ja välitavoitteita, jotka palvelevat kokonaistavoitetta, kuten 

• sähköajoneuvot ja vaihtoehtoisia polttonesteitä käyttävät autot 
• liikennemuotojakauman muuttaminen ja erityisesti raidehenkilöliikenteen 

osuuden kasvattaminen 
• liikenteen hinnoittelu. 

Komission Valkoinen kirja listaa lisäksi joukon täsmällisempiä aloitteita, joilla 
tähdätään liikennepoliittisten tavoitteiden toteutumiseen. Ympäristöön liittyviä aloitteita 
ovat erityisesti ympäristötietoisuuden levittäminen (ympäristömerkinnät, 
hiilijalanjälkistandardit, ajotapavalistus, jne.), julkisen liikenteen käytön helpottaminen 
ja tehostaminen, tieliikenteen hinnoittelu ja yleensäkin liikenteen verotus. 

4.2  Kansallinen sääntely 
Suomen liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) ilmastopolitiikan tavoitteet ovat 
luonnollisesti astetta konkreettisempia, mutta myös osin kattavampia, vaikka ovatkin 
julkaistu ennen Valkoista kirjaa. Esimerkiksi kevyen liikenteen edistäminen poikkeaa 
EU:n Valkoisen kirjan sisällöstä, samoin maankäytön suunnittelun voimakkaampi 
korostaminen (Liikenne- ja viestintäministeriö 2009). LVM:n ohjelma sisältää lisäksi 
rahamääräiset panostukset erilaisiin ilmastotoimiin, joskaan kyseiset summat eivät ole 
ministeriötä eivätkä valtion budjettivaltaa käyttävien tahoja sitovia.  
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LVM:n tavoitteista lähimmin Trafiin liittyvät voimakkaimmin tienkäyttömaksut sekä 
ilmailun, ja mahdollisesti koko liikenteen tuleva päästökauppa. Ensin mainittu siitä 
syystä, että Trafi on liikenteen maksut keräävä viranomainen ja todennäköisesti myös 
tulevaisuudessa uudentyyppiset liikenteen hinnoittelun mekanismit pohjautuvat pitkälle 
Trafin rekistereihin ja tietojärjestelmiin. Näin ollen Trafi tulee olemaan tavalla tai 
toisella esimerkiksi tienkäyttömaksujen kerääjä tai vähintäänkin keräämisen 
mahdollistava yhteistyötaho. Liikenteen päästökauppaa valvovana viranomaisena Trafi 
hyväksyy ne tahot, jotka todentavat päästökauppaa, sekä myöntää päästöoikeudet 
päästöjen aiheuttajille (esimerkiksi lentoliikenneoperaattorit).  

Trafin tietojärjestelmiin perustuu niin ikään liikenteen kokonaispäästöjen laskenta, joka 
puolestaan pohjautuu valmistajien ilmoituksiin ajoneuvojen päästömääristä. Niinpä 
ajoneuvorekistereistä onkin tullut korvaamaton tietolähde liikennejärjestelmän 
ympäristöjohtamiseen.  

Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma (Valtioneuvoston kanslia 2011) toteaa liikenteen 
päästöjen hallinnan nousevan entistä tärkeämmäksi liikennepolitiikan tavoitteeksi. 
Hallitusohjelma tukeekin EU:n liikennepolitiikan ympäristöön liittyviä päätavoitteita 
varsin suoraviivaisesti, joskin muut tavoitteet nousevat suhteellisesti verraten ehkä 
astetta painavampaan rooliin. Esimerkiksi raideliikenteeseen suoraan osoitetut 
panostukset on nähty ohjelmassa työllisyyttä ja kasvua tukevana toimena.  

Trafin omassa strategiassa (Trafi 2012) painotetaan koko liikennejärjestelmän 
ympäristöystävällisyyden edistämistä heti liikenneturvallisuuden rinnalla. Trafi itse 
määrittelee tehtäväkenttäänsä varsin laajasti: 

• liikennejärjestelmän turvallisuus- ja ympäristökuvan tuottaminen 

• kansallisiin ja kansainvälisiin säädöksiin vaikuttaminen 
• lupien ja hyväksyntöjen myöntäminen 

• eri toimintojen/toimijoiden vaatimuksenmukaisuuden valvominen 
• tietointensiivisten palveluiden tuottaminen 

• liikennemarkkinoiden toimivuuden edistäminen. 
Säädösvaikuttaminen sekä lupien ja hyväksyntöjen käsittely kuuluvat selkeästi 
viranomaistehtäviin – varsinkin jälkimmäinen. Säädösvaikuttaminen on vaikeammin 
määriteltävä toiminto, mutta teknisenä asiantuntijana ja kansainvälisiin organisaatioihin 
kuuluvana jäsenenä Trafilla on kuitenkin selkä mandaatti. Tosin ympäristönäkökulmasta 
katsoen rooli ei ole ehkä niin vahva kuin esimerkiksi liikenneturvallisuuden edistäjän ja 
teknisen vaatimuksenmukaisuuden todentajan näkökulmasta. 
Tilannekuva ja tietointensiiviset palvelut korostavat Trafin roolia tietorekistereiden 
ylläpitäjänä.  
 

Tietovarastojen hallinnoijana Trafin rooli on erinomaisen vahva ja merkitsevä ja tämä 
rooli todennäköisesti entisestään korostuu tulevaisuudessa muun muassa liikenteen 
päästökaupan myötä. 

 
Vaikka päästökauppa ei koko liikennejärjestelmän osalta toteutuisikaan, tarvitaan Trafin 
rekisterit ilmasto- ja ympäristöpolitiikan välttämättöminä työkaluina. Tietointensiiviset 
palvelut ovat ehkä vielä muotoutumaton palvelusegmentti Trafin toiminnoissa, mutta 
nekin tulevat, olivatpa muodoltaan ja sisällöltään mitä tahansa, pohjautumaan 
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keskeisesti tietovarastoille.  Esimerkiksi EU:n korostamat hiilijalanjälkilaskurit 
perustuvat ajoneuvovalmistajien ilmoituksiin, jotka puolestaan sisältyvät Trafin 
rekisteritietoihin. Tällöin vaikkapa suoraan kuluttajamarkkinoille suunnatut 
tietopalvelut voisivat hyvinkin kuulua Trafin palveluarkkitehtuuriin. Mutta yhtälailla 
tällaiset palvelut hyödyttävät ammattiautoiluakin ja niillä voisi olla suurtakin kuluttaja- 
ja ammattikäyttäytymistä ohjaava vaikutus.  
Trafin ja LVM:n välisessä tulossopimuksessa (Liikenne- ja viestintäministeriö 2012) 
ympäristötavoitteet kiteytyvät liikennejärjestelmän tilannekuvan muodostamiseen. 
Sinänsä ”tilannekuvan” tarkempi sisältö on vielä kehityksen kohteena ja sen muoto ja 
määreet tulevat todennäköisesti elämään varsinkin kehitystyön alkuvaiheessa.  
Liikenne- ja viestintäministeriön tuore liikenteen ympäristöstrategia tuo jo 
huomattavasti laajemman ympäristötavoitespektrin liikennesektorille (Liikenne- ja 
viestintäminiteriö 2013). Trafin kohdistuvat strategiatavoitteet liittyvät 
kulkumuotojakaumaan vaikuttamiseen (erityisesti liikenteen hinnoittelu ja älyliikenne), 
liikenteen energiatehokkuuden parantamiseen (autokannan uudistaminen, liikenteen 
energiatehokkuussopimukset, vaihtoehtoisten käyttövoimien edistäminen, 
energiatehokkuuden huomioiminen julkisen sektorin liikennehankinnoissa, ennakoivan 
ajotavan edistäminen) sekä yleinen neuvonta ja kampanjointi. 
 

Yhteenvetona voidaan todeta, että Trafin rooli osana liikenteeseen liittyvää ympäristö- 
ja ilmastopolitiikkaa nähdään laajalti merkityksellisenä - niin Trafin sisällä kuin 
ulkopuolistenkin toimijoiden taholta.  

 
Rooli ja täsmennetyt tehtävät ovat kuitenkin vielä muotoutumattomat ja Trafilla onkin 
edessään aktiivinen kehitystyö yhdessä ohjaavan ministeriön (LVM), ylemmän 
hallinnon muiden yhteistyötahojen (YM, VM, TEM), muiden keskusvirastojen ja 
laitosten (Liikennevirasto, Kilpailuvirasto, Suomen ympäristökeskus, VTT) kanssa. 
Tämän lisäksi Trafin tehtävien ja roolin selkiyttäminen lähelle ”yhteiskuntataloudellista 
optimia”, jossa Trafin omat panostukset ja verkostoyhteistyö muiden toimijoiden kanssa 
tuottaa parhaan mahdollisen lopputuloksen, vaatii kehittämis- ja tutkimustyötä. 

4.3  Liikenteen ympäristöystävällisyyteen liittyvistä palveluista 
Tähän kappaleeseen on esimerkin vuoksi koottu liikennemuodoittain muutamia 
palveluita4, joilla alustavan esiarvioinnin mukaan on nähtävissä syy-yhteys -suhde 
liikenteen ympäristöystävällisyyteen vaikuttamisessa. (Taulukko 5) Huom: listat eivät 
ole siis tässä vaiheessa kattavia eivätkä minkäänlaisessa tärkeys- tai 
merkittävyysjärjestyksessä, eivätkä tässä listatut esimerkkipalvelut (välttämättä) 
valikoidu jatkossa tarkemmin tutkittaviksi palveluiksi.   

 
 

 

                                                
 
4 Trafin koko palvelu- ja muuta toimintovalikoimaa käsitellään yksityiskohtaisesti seuraavassa 
osaraportissa (osaraportti 2). Katso myös kappale 3.3. 
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Taulukko 5: Esimerkkejä Trafin palvelutuotteista, joilla mahdollinen syy-yhteyssuhde 
liikenteen ympäristöystävällisyyteen vaikuttamisessa 

ILMAILU TIELIIKENNE 

 Lentoasemahyväksynnät 
 Lentopaikan pitoluvat 
 Ilma-alusten meluhyväksynnät 
 Päästöoikeudet 
 Huoltohenkilöstön lupakirjat 
 Jne. 
  

 Ajoneuvotekniset lausunnot ja luvat 
 Ajoneuvovero 
 Kansainväliset kuljetusluvat 
 Joukkoliikenneluvat ja todistukset 
 ADR-koulutusluvat 
 Katsastuksen valvonta 
 Jne. 

 

MERENKULKU RAIDELIIKENNE 

 Rikkidirektiivin valvonta 
 Alusten 

turvallisuusjohtamisjärjestelmät 
 Katsastukset suomalaisille aluksille  
 Laivaisäntiä ja aluksia koskevat 

turvallisuusasiakirjat 
 MARPOL tarkastukset 
 Meriympäristön suojeluun liittyvät 

luvat 
 Jne. 

 

 Vaaralliset aineet, valvonta  
 Valvontatehtävät kentällä  
 Auditoinnit  
 Rautateiden osajärjestelmäluvat 
 Jatkuvan kunnossapidon katsastukset 
 Jne.  

 

KAIKKIIN YM. LIIKENNEMUOTOIHIN TAI LIIKENNEJÄRJESTELMÄÄN 
YLEISEMMIN LIITTYVÄT PALVELUT 

 Analyysit 
 Määräysten antaminen 
 Riskien arviointi 
 Tutkimus 
 KV toiminnan seuranta 
 Jne.  
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5 Trafin muut tehtävät 

5.1  Liikennejärjestelmän toimivuus, toimintavarmuus ja 
riskienhallinta 

Liikennejärjestelmä koostuu liikenteen infrastruktuurista, sitä käyttävästä liikenteestä ja 
liikkujista, liikenteen ohjauksesta ja hallinnasta sekä näitä koskevista säädöksistä. 
Laajasti ottaen liikennejärjestelmään sisältyvät myös liikennetieto ja liikennepalvelut. 

Liikennejärjestelmä sosio-teknisenä metajärjestelmänä on altis useille erilaisille häiriö- 
ja riskitekijöille. Viimeaikaiset analyysit ovat keskittyneet Yhdysvalloissa tapahtuneen 
terrori-iskun seurauksena yleiseen turvallisuuteen (security) ja 
ilmastonmuutoskeskustelun katalysoimaan tutkimukseen äärisääilmiöiden vaikutuksiin 
liikennejärjestelmään. Suurikapasiteettiset joukkoliikenteen osajärjestelmät – lento- ja 
juna-asemat, metrot, lentoasemat – ovat olleet erityisesti huomion kohteina, mutta 
osaltaan myös tavaraliikenteen turvallisuus. Security –painotteinen turvallisuus kuuluu 
jo lähtökohtaisesti Trafin liitännäistoimintoihin sen toimiessa viranomaisena ja siten 
vastatessa osaltaan yleisestä turvallisuudesta. 
Security –näkökulma on selkeästi esillä EU:n Valkoisessa kirjassa (European 
Commission 2011) useillakin teemoilla, jopa hyvinkin konkreettisilla aloitteilla kuten 
parantaa lentoasemien turvatarkastusten palvelutasoa säilyttäen korkea turvallisuustaso. 

Äärisääilmiöiden muodostamat uhkatekijät liittyvät Trafin päivittäiseen toimikenttään 
yhtälailla, mutta niiden hallinta on vielä alkutekijöissään, eikä aihe ole mainittavasti 
esillä Trafin tulossopimuksissa saati LVM:n suunnitelmissa tai ohjelmissa. 
Ilmastopoliittisessa ohjelmassaan LVM toteaa kuitenkin: 

Varaudutaan eri toimialoilla sään ääri-ilmiöiden runsastumiseen. Yhteiskunnan 
sopeutumisvalmiuksien parantamiseksi kehitetään havainnointi- ja 
varoitusjärjestelmiä ja vahvistetaan edellytykset alueellisten 
ilmastoskenaarioiden laatimiselle. Toteutetaan ilmastonmuutoksen 
sopeutumistutkimusohjelma vuosille 2006–2010 kiinnittäen huomiota erityisesti 
toimialojen välisen kokonaisuuden hallintaan ja varmistetaan 
sopeutumistutkimuksen jatkuvuus ohjelman jälkeen. (Liikenne- ja 
viestintäministeriö 2009) 

Yhdysvalloissa äärisääilmiöiden vaikutusten tutkiminen, analysointi ja hallinta kuuluvat 
Federal Highway Administrationin (FHWA) kehittämisprioriteetteihin (Federal 
Highway Administration 2012). 
Säätekijät muodostavat erään merkittävän uhan sekä liikenneturvallisuudelle että 
järjestelmän häiriöttömälle toiminnalle, olipa häiriön aiheuttaja sitten onnettomuus, 
infrastruktuurin pettäminen (rikkoutuminen tai riittämätön kunnossapito) tai 
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liikennevälineiden huono säänkesto. Esimerkiksi VR:n tavarajunakuljetusten 
myöhästymisistä voitiin vastikään julkaistun tutkimuksen valossa selittää jopa noin 60% 
talvisäätekijöillä (Ludvigsen & Klæboe 2013). Suomessa – ja itse asiassa koko EU:ssa - 
yli 10% tieliikenteen vakavista onnettomuuksista selittyy ainakin osittain säätekijöillä 
(Nokkala et al. 2012).  

Sääriskien hallinta liittyy Trafin näkökulmasta liikennevälineiden ja -kalustojen 
teknisiin ominaisuuksiin, liikennejärjestelmän tilakuvan täydentämiseen sekä eräiden 
toimijoiden valmiuksiin (esimerkiksi lentokenttien kunnossapito-organisaatiot). 
Sääriskien ollessa merkittävässä roolissa liikennejärjestelmän turvallisuuden ja 
toimintavarmuuden kannalta, tulee sääriskeistä eräs riskienhallinnan oleellinen 
muuttuja. 

5.2  Markkinavalvonta 
Markkinavalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että myytävänä olevat ja maahan 
tuodut välineet ja laitteet ovat turvallisia ihmisten turvallisuudelle ja terveydelle, 
omaisuudelle ja ympäristölle, ja että ne eivät oikein asennettuna ja käytettynä aiheuta 
vaaraa. Trafi toimii mm. huviveneiden,  autojen, mopojen, moottoripyörien ja -
kelkkojen sekä polkupyörien markkinavalvontaviranomaisena. 
Trafi toteuttaa markkinavalvontaa tekemällä selvityksiä ja tarkastuksia. Trafi voi myös 
ottaa tuotteita tutkittavaksi ja testattavaksi. Jos markkinoilla oleva tuote todetaan 
vaaralliseksi, Trafi voi kieltää sen valmistuksen, maahantuonnin, markkinoille 
saattamisen tai käyttöön ottamisen ja vaatia tuotteiden poistamista markkinoilta. 
Markkinavalvonta pohjautuu ajoneuvolakiin (1090/2002), alkolukkojen osalta lakiin 
alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen (2010/1109) ja huviveneiden osalta 
huvivenelakiin (621/2005) ja huviveneasetukseen (748/2005). 

5.3  Liikennejärjestelmän tilakuva 

5.3.1  Mitä tilakuvalla tarkoitetaan? 

Liikennejärjestelmän tilakuvaa voidaan ajatella tietona ja ymmärryksenä Suomen 
liikennejärjestelmän tilasta. Tätä tietoa tarvitaan poliittisen päätöksenteon sekä 
viranomaistoiminnan pohjana. Luotettava tilakuva mahdollistaa poliittisen 
päätöksenteon liikennejärjestelmän turvallisuuden, ympäristöystävällisyyden, 
taloudellisuuden ja muiden yhteiskunnallisten näkökulmien osalta Suomen kannalta 
parhaalla mahdollisella tavalla. Viranomaistoiminnassa luotettavan tiedon avulla 
toiminta saadaan kohdennettua riskiperusteisesti eli oikea-aikaisesti, oikein mitoitettuna 
ja oikeisiin kohteisiin, eli maksimoidaan toimenpiteiden vaikuttavuuden ja resurssien 
käytön välinen suhde. 
Tilakuva pitää sisällään: 

 liikenteen turvallisuudelle ja ympäristöystävällisyydelle kansainvälisesti ja 
kansallisesti asetetut keskeiset visiot ja tavoitteet 

 visioiden ja tavoitteiden toteuman seurannan 
 arvion liikennejärjestelmän turvallisuuden ja ympäristövaikutusten tilasta (mikä 

ollut, mikä nyt, arvio kehityksen suunnasta) sekä 
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 keskeisistä järjestelmään mahdollisesti vaikuttavista uhista tai muutoksista 
pitäen sisällään myös poliittiset, taloudelliset ja muut keskeiset yhteiskunnalliset 
muutokset 

 koosteen keskeisistä liikennejärjestelmän turvallisuutta ja 
ympäristöystävällisyyttä parantavista toimenpiteistä 

Liikennejärjestelmän turvallisuuden – ja jatkossa myös ympäristöystävällisyyden – tilan 
seuranta perustuu laadukkaaseen tietoon, turvallisuusindikaattoreiden seurantaan, 
analyysitoimintaan ja tutkimuksiin, riskienarviointiin sekä aktiiviseen 
vuorovaikutukseen Trafissa ja sidosryhmien kanssa. 
Trafissa tehtävän analyysityön tavoitteena on liikennejärjestelmän turvallisuuden ja 
ympäristövaikutusten tilakuvaan liittyvän analyysitiedon, havaintojen ja 
trendiseurannan tuottaminen kaikissa liikennemuodoissa. Ilmailussa analyysejä on 
tuotettu vuodesta 2010 lähtien. Muiden liikennemuotojen osalta analyysityö 
käynnistettiin vuoden 2012 alussa. 

Kokonaiskuvan hahmottamiseksi Trafissa on pyritty suuntaamaan katsetta entistä 
enemmän myös yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja sen tarkasteluun, millaisia vaikutuksia 
näillä ilmiöillä on liikennejärjestelmän turvallisuus- ja ympäristönäkökohtiin. 
(www.trafi.fi) 

Asiakkuuksista lähtien järjestelmän tehtävänä on tuottaa hyvinvointia, jossa strateginen 
vaatimus on yhteiskunnallinen hyvinvointi (esim. turvallisuus, ympäristö jne.) mutta 
olennainen osa on se että vain toimiva liikennejärjestelmä takaa tuotannolliset 
mahdollisuudet ja elinkeinoelämän tarpeet ja että ne tavoitteet on olennaisia ja 
sovitettava yhteiskunnallisiin tavoitteisiin. 
Trafin strategian (Trafi 2012, Strategia 2020.) mukaan päämärät liikennejärjestelmän 
tilakuvan osalta ovat seuraavat: 
Tilakuva perustuu korkeatasoiseen tietoon: 

 tieto on laadukasta ja se on käytettävissä 
 Trafi kerää tietoa määriteltyyn tarpeeseen 
 Trafi muodostaa realistisen tilakuvan edustavien tilastojen ja indikaattoreiden 

perusteella 

Tilakuva perustuu laadukkaaseen tiedon analyysiin 

 analyysitoiminta kattaa turvallisuus-, ympäristö- ja yhteiskunnalliset näkökulmat 
 Trafi hyödyntää analyysitoiminnassa vertailutietoa ja indikaattoreita 

Tilakuvan perusteella valitaan vaikuttavat toimenpiteet 

 tilakuva mahdollistaa ennakoivan toiminnan 
 Trafi suunnittelee toimenpiteet riskiperusteisesti 
 Trafi seuraa toimenpiteiden vaikuttavuutta 

5.3.2  Trafin analyysitoiminnot 

Analyysi tarkoittaa monimutkaisen ongelmakokonaisuuden pienempiin osiin jakamista 
ja näiden osien tarkastelemista. Analyysin avulla pyritään käytettävissä oleva aineisto 
tiivistämään kadottamatta silti sen sisältämää informaatiota; päinvastoin pyritään 
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informaatioarvon kasvattamiseen luomalla hajanaisesta aineistosta selkeää ja 
mielekästä. 
Trafissa tämä tarkoittaa sitä, että turvallisuuden tilakuva ei yksinomaan anna 
kysymyksiä siihen, mitä on tapahtunut ja kuinka paljon, vaan selittää miksi tilanne 
näyttää sellaiselta kuin se näyttää. Analysoinnin avulla tunnistetaan turvallisuutta 
heikentävät ongelmakohdat ja uhat ja autetaan kohdentamaan turvallisuustoimenpiteitä 
riskiperusteisesti. 

Analyysillä tarkoitetaan Trafissa kahdenlaista toimintaa: 
1) indikaattorijärjestelmän tuottaman tiedon perusanalysointia ja ja informaation 
ymmärrettäväksi tekemistä kunkin liikennemuodon turvallisuuden tilakuvan 
hahmottamiseksi (seuranta). 

2) työllä tuotetaan erillisiä analyysejä (neljä eri analyysituotetta) ensisijaisesti 
Trafin omien viranomaistehtävien taustamateriaaliksi tai mm. liikenne- ja 
viestintäministeriön käyttöön. Analyysituotteet ovat i) johdon taustamuistio, ii) 
suppea analyysi, iii) teema-analyysi ja iv) julkaistavat analyysit. 

Johdon taustamuistio on luonteeltaan nopealla aikataululla tuotettu taustamuistio 
tilanteessa, jossa tietoa Trafissa tarvitaan (esim. tapahtuneesta onnettomuudesta) 
kiireellisesti käyttöön. Arvioitu työpanos johdon taustamuistion tuottamiseksi on 
tunnista kahteen päivään (1h 2 päivää). 

Suppeissa analyyseissä aihetta tarkastellaan johdon taustamuistiota 
syvällisemmin ja tarkasteltu aikajänne on yleensä pidempi. Arvioitu työpanos 
suppean analyysin tuottamiseksi on kolmesta viiteen työpäivää (3 5 työpäivää). 
Teema-analyyseissä aiheita tarkastellaan syvällisesti ja laaja-alaisesti ja niiden 
tekoon varataan huomattavasti enemmän aikaa. Arvioitu työpanos suppean 
analyysin tuottamiseksi on kahdesta viikosta puoleen vuoteen (2 viikkoa 6 
kuukautta). 
Trafi pyrkii, strategiansa mukaisesti, entistä enemmän tuomaan viraston 
asiantuntemusta julkiseen keskusteluun tuottamansa tiedon avulla. Keskeisenä 
tavoitteena tällä on myös tiedottaa liikennejärjestelmään liittyvistä 
turvallisuusasioista. Analyysituotteista pyritään aina kun on 
tarkoituksenmukaista ja mahdollista laatimaan myös julkaistava versio. 

Liikennejärjestelmän tilakuvaa viestitään myös vuosittain julkistettavassa katsauksessa, 
joka kaikkien liikennemuotojen osalta julkistettiin ensi kertaa syksyllä 2013. Vuoden 
2011 turvallisuuden vuosikatsaukset julkistettiin ilmailussa ja rautateillä. Lisäksi 
viestinnällistä tarvetta palvelee myös Trafin julkaisema eri liikennemuotojen tilastotieto. 
(www.trafi.fi) 

5.4  Muista toiminnoista 

5.4.1  Tiedon luovutus, tilastot ja rekisterit: 

Trafi kokoaa rekistereitä kaikkien liikennemuotojen osalta liikenteessä käytettävistä 
kulkuneuvoista ja niiden omistajista, haltijoista, vuokraajista ja käyttäjistä: 

 laivat: kauppamerenkulun alukset, ammattimaista kalastusta harjoittavat alukset 
ja veneet; 
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 ilma-alukset: lentokoneet, helikopterit, purjelentokoneet; 

 rautateiden liikkuva kalusto: veturit ja vaunut; 

 tieliikenteen ajoneuvot: autot, moottoripyörät, mopot, muut moottorikäyttöiset 
ajoneuvot, perävaunut ja muut hinattavat ajoneuvot; 

Vastaavasti Trafi kokoaa rekistereitä myös kulkuneuvojen kuljettajista (ajokortit, 
lentolupakirjat, merimiesrekisteri, lupakirjat rautateiden liikkuvan kaluston 
kuljettamiseen; henkilöitä koskevat rekisterit sisältävät myös terveystietoja ja tietoja 
rangaistuksista ja muista seuraamuksista). 
Lisäksi talletetaan tietoa mm.: lääkäreistä (ilmailu, rautatiet), huoltohenkilöstöstä 
(ilmailun kelpuutukset ja hyväksynnät), huoltokorjaamoista (ilmailu, rautatiet), 
ammattiin tai markkinoille pääsyä koskevista luvista ja niiden peruuttamisesta (ilmailu, 
tieliikenne) sekä tarkastuksista, poikkeamista, vaaratilanteista ja onnettomuuksista 
(ilmailu, rautatiet). 

Osa rekistereistä ei perustu lainsäädäntöön. Trafi myöntää lupia, hyväksyy tai muutoin 
tekee päätöksiä henkilöstön pätevyydestä tai soveltuvuudesta, mm. merenkulkijoiden 
pätevyyskirjoista, ja kirjaa (”rekisteröi”) ne ilman että erityisesti olisi säädetty 
päätösten/henkilöiden rekisteröinnistä. (Lampinen 2011) 

Ajoneuvojen rekisteröintitoimenpiteitä suorittaa lähes 400 katsastustoimipaikkaa ja 
rekisteröintipalveluja tarjoaa lähes 1500 toimipistettä. Ajoneuvoliikenteen 
tietojärjestelmää käyttää noin 2000 yritystä, toimipaikkaa ja muuta organisaatiota ja 27 
000 muuta käyttäjää. Rekisteriin tehdään vuosittain 30 miljoonaa kyselyä, joista n. 12 
miljoonaa poliisin tekemää. Rekisteristä haetaan n. 18 miljoonaa 
suoramarkkinointiosoitetta ja siitä toimitetaan 6,5 miljoonaa verolippua. (Lampinen 
2011) 
Trafi on pitkälti rekisterinpitäjävastuunsa johdosta myös liikenteen maksut keräävä 
viranomainen ja todennäköisesti myös tulevaisuudessa uudentyyppiset liikenteen 
hinnoittelun mekanismit pohjautuvat pitkälle Trafin rekistereihin ja tietojärjestelmiin. 
Näin ollen Trafi tulee olemaan tavalla tai toisella esimerkiksi tienkäyttömaksujen 
kerääjä tai vähintäänkin keräämisen mahdollistava yhteistyötaho. 

Ilma-alusrekisterin ja lupakirjarekisterin käyttäjiä ovat lentoyhtiöt ja Finavian hoitama 
lennonvarmistus. Vesiliikenteen rekisterien käyttäjiä ovat Trafin itsensä lisäksi 
Liikennevirasto, varustamot ja luokituslaitokset. Rautateiden liikkuvan kaluston 
rekisterin ja tulevan veturinkuljettajarekisterin käyttäjiä ovat Liikennevirasto, 
rautatieoperaattorit ja liikkuvan kaluston kunnossapitoyritykset. Ajoneuvoliikenteen 
tietojärjestelmän yksi suurimmista käyttäjistä on poliisi, joka suorittaa 40 % 
ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmään kohdistuvista kyselyistä. Poliisi ei maksa 
käyttämästään tiedosta muuta kuin Trafin omakustannukset ml. teleoperaattorin Trafilta 
perimät kustannukset. Muita käyttäjiä ovat tulli, vakuutusyhtiöt, rahoitusala, kaupungit 
(mm. pysäköintitoimi), katsastusala, autokoulut, autotuonti ja -kauppa sekä niihin 
liittyvä muu liiketoiminta (autokorjaamot, varaosakauppa), media, tutkimustoiminta ja 
yksityishenkilöt. (Lampinen 2011) 

5.4.2  Viestintä ja kampanjat 

Trafilla kuten muillakin viranomaisilla on velvoite tiedottaa kansalaisille ja muille 
toimijoille viraston toiminnasta ja toimenpiteistä. 
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Trafin viestintä on horisontaalinen toiminto, joka tukee Trafin viranomaisroolin 
vahvistamisen lisäksi myös strategisten päämäärien ja tehtävien suorittamista. 
Strategisten päämääriensä ja arvojensa mukaan Trafi pyrkii avoimuuteen olemalla 
läpinäkyvä, oikeudenmukainen ja vuoropuhelua edistävä. Asiakasryhmien tarpeet 
pyritään tunnistamaan ymmärtämään ja huomioimaan, asiakkaille viestitään avoimesti, 
selkeästi ja ajantasaisesti. Palveluiden käyttöä ja asiointia pyritään helpottamaan 
kehittämällä automatisoituja palveluja. (Trafi strategia 2020) 

Turvallisuuden kehittämisessä ja siihen liittyvässä viestinnässä toimitaan usein 
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ml. vapaaehtoinen sektorikin. 

Tiedottaminen  
Trafi tiedottaa toimialaansa kuuluvista kysymyksistä aktiivisesti Trafi.fi -
verkkosivujensa sekä sosiaalisen median (Facebook, Twitter) kautta. Trafi ottaa 
käyttöön myös extranet -palvelun, jota tullaan hyödyntämään erityisesti erilaisten 
hankkeiden valmistelussa sidosryhmien kanssa. Trafi lähettää sidosryhmille myös 
säännöllisesti sähköisiä sidosryhmäkirjeitä. Trafi järjestää lisäksi säännöllisesti 
sidosryhmätilaisuuksia. Kerran vuodessa järjestetään laajempi sidosryhmätilaisuus ja 
esimerkiksi ajankohtaisista määräys- ja säädöshankkeista järjestetään vuosittain 
liikennemuotokohtaiset sidosryhmätilaisuudet. Tämän lisäksi Trafi järjestää vuosittain 
useita erilaisia sidosryhmä-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia ajankohtaisista 
kysymyksistä. Trafi pyrkii olemaan myös kansalaisten tavattavissa niin puhelimitse, 
sähköpostitse kuin tarvittaessa kasvotustenkin. Trafi osallistuu aktiivisesti myös 
erilaisille liikennejärjestelmään liittyville messuille, joissa virasto esittelee mm. erilaisia 
sähköisiä järjestelmiään. (Trafi 2014.) 

Sähköinen asiointi 
Trafi on käynnistänyt useita sähköisen asioinnin edistämishankkeita, joilla pyritään 
helpottamaan asiointia Trafissa, omien asioiden edistymisenseurantaa sekä esimerkiksi 
omien rekisteritietojen saatavuutta. Trafi edistää sähköistä asiointia myös ympäristöön 
liittyen. Trafin EkoTrafi -palvelun avulla auton ostaja voi vertailla esimerkiksi eri 
automallien ja moottorivaihtoehtojen polttoaineenkulutusta ja CO2 -päästöjä. Käytetyn 
auton energiamerkki -palvelulla Trafi puolestaan tarjoaa tietoja mm. henkilöauton 
päästötiedoista, polttoaineen kulutuksesta, ajoneuvoveron määrästä sekä siitä, 
kuluttaako auto EU -päästötavoitetta enemmän vai vähemmän. (Trafi 2014.) 
Osallistuttaminen sääntelyn valmisteluun 

Trafi helpottaa määräysvalmisteluun osallistumista Trafi julkaisee Trafi.fi -sivuilla 
määräyshankepäätökset kaikista aloittamistaan liikennejärjestelmän määräyshankkeista. 
Määräyshankepäätös käynnistää määräysvalmistelun ja sisältää tiedot mm. hankkeen 
tavoitteista, aikataulusta sekä valmistelijoista yhteystietoineen. Trafi järjestää osana 
määräysvalmisteluaan julkiset lausuntokierrokset. Lausunnolla olevat 
määräysluonnokset ovat perustelumuistioluonnoksineen saatavissa Trafi.fi -sivulta. 
Trafi käsittelee kaikki saamansa lausunnot ja sisällyttää ne julkaistavaan 
perustelumuistioon tai sen yhteyteen liitettävään lausuntotaulukkoon. Trafi järjestää 
määräysvalmistelun yhteydessä tarvittaessa myös erillisiä sidosryhmätilaisuuksia 
määräyksestä riippuen joko ennen luonnosteluvaihetta, sen aikana tai lausuntoajan 
päättymisen jälkeen. Tarvittaessa Trafi järjestää myös koulutustilaisuuksista määräysten 
antamisen jälkeen.   

Trafi kiinnittää myös huomiota parempaan sääntelyyn ja selkeäkielisyyteen Trafi on 
käynnistämässä paremman sääntelyn -projektin, jonka yhteydessä virasto pyrkii 
selvittämään, miten se pystyisi edistämään parempaa sääntelyä määräysvalmistelussaan. 
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Tavoitteena on tehdä Trafille oma paremman sääntelyn -ohje, johon sisällytettävät 
tavoitteet ohjaisivat määräysvalmistelua yhdessä turvallisuuteen ja ympäristöön 
liittyvien tavoitteiden lisäksi. Jo tällä hetkellä määräysvalmistelussa kiinnitetään 
huomiota sääntelyn yksinkertaistamiseen ja keventämiseen toimintaa mahdollistavaan 
suuntaan. Trafi kiinnittää huomiota myös käyttämäänsä kieleen esimerkiksi pyrkimällä 
tiedotteissaan selkeään yleiskieleen sekä tarjoamalla virkamiehilleen selkeän kielen 
koulutusta niin verkkokirjoittamisessa kuin määräysvalmistelussakin. Lisäksi Trafi 
pyrkii kehittämään viraston kielenkäytön käytäntöjä muun muassa lisäämällä päätösten 
ja muiden asiakirjojen ymmärrettävyyttä ja asiakasystävällisyyttä. (Trafi 2014.) 

5.5  Muihin tehtäviin liittyvistä palveluista 
Trafin koko palvelu- ja muuta toimintovalikoimaa käsitellään yksityiskohtaisesti 
seuraavassa osaraportissa (osaraportti 2). Katso myös kappale 3.3. Tähän kappaleeseen 
on esimerkin vuoksi koottu liikennemuodoittain muutamia palveluita, joilla alustavan 
esiarvioinnin mukaan on nähtävissä syy-yhteyssuhde Trafin muuhun tehtäväkenttään 
vaikuttamisessa. (Taulukko 6) Huom: listat eivät ole tässä vaiheessa kattavia eivätkä 
minkäänlaisessa tärkeys- tai merkittävyysjärjestyksessä, eikä jatkossa tarkemmin 
tutkittaviksi palveluiksi välttämättä valikoidu tässä listatut esimerkkipalvelut.   
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Taulukko 6: Esimerkkejä Trafin muihin tehtäviin liittyvistä palvelutuotteista, joilla on 
potentiaalinen vaikutus Trafin tehtäväkenttään 

ILMAILU TIELIIKENNE 

 Lennonvarmistuksen järjestelmät ja 
laitteet 

 Liikenneluvat (AOC) 
 Lentoasemahyväksyntä 
 Huoltohenkilöstön 

koulutusorganisaation toimiluvat 
 Päästöoikeudet 
 Jne. 

 

 Ajoneuvojen rekisteröinti 
 Tiedon luovutus, Ulkoistetut 

tietopalvelut 
 Tyyppihyväksynnät 
 Kumppanihallinta ja sopimukset 
 Kuljettajaopetukseen liittyvät 

päätökset ja luvat 
 Jne. 

 

MERENKULKU RAIDELIIKENNE 

 Alusten rekisteröinti, vaihdanta 
 Auditoinnit (alus + varustamo) 
 Meriympäristön suojeluun liittyvät 

luvat 
 Laivaisäntiä ja aluksia koskevat 

turvallisuusasiakirjat 
 Jne. 

 

 Auditoinnit  
 Jatkuvan kunnossapidon katsastukset 
 Kunnossapitotoimijoiden 

hyväksynnät 
 Markkinavalvonta  
 Tuvallisuustodistukset 
 Jne.  

 

KAIKKIIN YM. LIIKENNEMUOTOIHIN TAI LIIKENNEJÄRJESTELMÄÄN 
YLEISEMMIN LIITTYVÄT PALVELUT 

 Tilakuva-palvelut 
 Riskien arviointi 
 Alustapalveluiden kehittäminen ja ylläpito 
 Määräysten antaminen 
 Vaikuttaminen 
 KV toiminnan seuranta 
 Analyysit 
 Jne.  
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6 Toimintaympäristö ja sen muutokset 

6.1  Jatkuvassa muutoksessa oleva toimintaympäristö 
 
Tässä kappaleessa käydään lyhyesti läpi Trafin päätehtäväkenttien toimintaympäristöjen 
muutoksia. Näkökulmana on se, miten muutokset vaikuttavat tähän tutkimukseen: Mikä 
osa muutoksen aikaansaamisesta on ollut tai tulee olemaan Trafin vastuulla kokonaan 
tai osittain? Mitkä asiat tapahtuvat tai muuttuvat joka tapauksessa 
”liikenteenturvallisuusvirastoista” riippumatta? 
Trafin toimintaympäristöön vaikuttavat luonnollisesti sekä kansainvälinen että 
kansallinen kehitys. Johtuen Trafin toimialueesta on kansainvälisen kehityksen merkitys 
huomattavan suuri ja jo EU:n säädösten muutokset ovat usein suoraan Trafin toimintaan 
vaikuttavia. Lainsäädännöllisestä näkökulmasta katsoen Trafin kansainvälinen 
toimintaympäristö on oleellisempi kuin kansallinen. Valtionhallinnon 
tuottavuusohjelman ja kansallisten tietohallinto- ja -palvelutarpeiden näkökulma 
dominoi toimintaa taas toisaalla.  

6.2  Liikennesuoritteiden kehitys Eu:ssa 

Vuosina 1995-2011 aikana henkilöliikenne kasvoi vuosittain keskimäärin 1,4% 
(henkilökilometreinä) ja tavaraliikenne vastaavasti 1,3% (tonnikilometreinä). Vuosina 
2000-2011 luvut olivat vastaavasti 0,8% ja 0,9%. Vuosina 2010-2011 henkilöliikenne 
väheni keskimäärin vuosittain 0,2% ja tavaraliikenne kasvoi 0,8% keskimäärin 
vuosittain. Kuva 10.  (EU Transport in Figures – Statistical Pocketbook2013) 
Tilastoista on havaittavissa selkeä jatkuva pitkän aikavälin kasvutrendi. Vuosien 2008-
2009 kohdalla on kuitenkin havaittavissa merkittävä notkahdus tavaraliikenteen 
liikennesuoritteissa, joka puolestaan johtui talouden voimakkaasta laskusuhdanteesta 
(vrt. kuvan 10 bruttokansantuote –kuvaaja). Samanaikaisesti matkustajaliikenteen 
kasvukin taittui maltillisemmaksi, vuosien 2009-2010 kohdalla oli jopa lievää laskua 
matkustajaliikenteen kokonaismäärissä.  
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Kuva 10: Liikenteen kasvu EU-27, 1995-2011  

6.3  Liikenneturvallisuuden kehitys EU jäsenmaissa 

Liikennemäärien ja -suoritteiden kasvusta huolimatta liikenneturvallisuuden 
kehitystrendit ovat olleet viimeksi kuluneen parin vuosikymmenen aikana 
kokonaisuutena positiivisia. Tieliikennekuolemien vuosittainen lukumäärä EU-27 
alueella on vuoteen 2001 verrattaessa lähes puolittunut. (Kuvat 11 ja 12).  

Ilmailun osalta tilastoista ei ole havaittavissa selkeätä trendiä. Tämä johtuu yksinomaan 
onnettomuuksien pienestä lukumäärästä, jolloin yksittäinen onnettomuus saattaa 
aiheuttaa koko vuoden liikennekuolemat ja taas toisaalta toisina vuosina ilmailussa ei 
tapahdu yhtäkään kuolemaan johtanutta liikenneonnettomuutta (Kuva 13).  

Raideliikennekuolemat ovat vuoteen 1990 verrattuna vähentyneet noin kolmasosaan. 
Tilaston vertailtavuutta hankaloittaa se, että myöhemmin unioniin liittyneiden (EU-12) 
maiden osalta tilastoja ei ole käytettävissä koko ajanjaksolle 1990-2011. EU-15 maiden 
osalta raideliikennekuolemat vuonna 2011 olivat vain n. 13% vuoden 1990 tasosta. Joka 
tapauksessa pitkän aikavälin kokonaistrendi on ollut raideliikenteessä erittäin 
positiivinen. (Kuva 14).  

Meriliikenteen osalta ei ollut käytettävissä EU -tasoista liikennekuolematilastoa. 
Kuvassa 15 on esitetty tilasto maailman merillä menetetyistä yli 500 
bruttorekisteritonnin kokoisista meriliikennealuksista. Sen osalta ei ole kuitenkaan 
havaittavissa selkeätä kehitystrendiä suuntaan taikka toiseen. (EC DG MOVE 2013, EU 
Transport in Figures 2012, 2013) 
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Kuva 11: Tieliikennekuolemat EU jäsenmaissa 2001-2012  

 
Kuva 12: Tieliikennekuolemien kehitys EU jäsenmaissa 2001-2012 (2001=100%)  
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 Kuva 13: Lentoliikennekuolemien kehitys EU-27 alueella ja EU-27 lentoyhtiöissä 1990-
2012   5  
 

Liikennekuolemien kokonaislukumäärän osalta tieliikenne on määräävässä asemassa, 
tällä hetkellä suuruusluokka on EU:ssa n. 30000 kuolemaa vuositasolla. Jatkossa 
(nykyhetkestä vuoteen 2020 asti) tieliikenneturvallisuuden kehittämisen 7 strategista 
painopistealuetta tulevat olemaan seuraavat: 

1. Ajoneuvojen turvallisuuden parantaminen 
2. Turvallisempi tieliikenteen infrastruktuuri 
3. Älykkään teknologian ja älyliikenteen tukeminen 
4. Tienkäyttäjien asenteiden, osaamisen ja koulutuksen vahvistaminen 
5. Parempi valvonta 
6. Loukkaantumisten tilastointi, loukkaantumisille tavoitearvot 
7. Moottoripyöräilyn turvallisuuden kehittäminen (EU DG TREN 2010) 

EU:n mukaan merkittävimmät yksittäiset syyt tieliikenneturvallisuuden positiiviseen 
kehitykseen ovat olleet ajoneuvojen passiivisten turvajärjestelmien, kuten turvavöiden 

                                                
 
5 Mukana lentoalukset, joiden lentoonlähtömassa ylittää 5701kg. Mukana on sekä kaupallinen ilmailu, 
että yleisilmailu. 
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ja turvatyynyjen kehitys. Jatkossa (nykyhetkestä vuoteen 2020 asti) painopiste 
kehityksessä tulee vahvasti liittymään ajoneuvojen aktiivisten turvajärjestelmien 
kehittämiseen.  

Keinoina käytetään mm. useiden järjestelmien muuttamisella pakollisiksi varusteiksi 
uusiin ajoneuvoihin; näitä ovat elektroninen ajonvakautusjärjestelmä, automaattinen 
kaistavahti, automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä, automaattinen turvavyömuistutin ja 
nopeusrajoittimet ammattiliikenteen ajoneuvoihin. Nopeusrajoittimet ovat jo pakollisina 
kuorma-autoissa. Muina keinoina selvitetään lisäksi sähköautojen teknistä 
turvallisuusstandardia, törmäysvaroittimia sekä haavoittuvien liikkujien eli 
jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden loukkaantumisriskin vähentämistä muun muassa 
törmäysturvallisemmilla ajoneuvojen etuosilla ja ”sokean pisteen” varoittimilla ja 
peileillä. (EU DG TREN 2010) 
Infrastruktuurin kehittäminen tulee painottumaan standardointiin ja lainsäädäntöjen 
kehittämiseen. Älyliikennettä tullaan kehittämään älyliikennedirektiivin mukaisesti 
painottuen tiedon helpompaan saatavuuteen ja vaihdettavuuteen sekä ecall –
hätäviestijärjestelmän jalkauttamiseen. Tienkäyttäjien koulutuksen kehittäminen tulee 
painottumaan koulutusten hyvien käytäntöjen yhdenmukaistamiseen jäsenmaissa. 
Valvontaa kehitetään mm. valvonnan toteuttamissuunnitelmien yhdenmukaistuksilla, 
ammattiliikenteen alkolukkopakolla ja nopeusvalvonnan y.m. rikkeiden kansainvälisen 
sakottamismahdollisuuden kehittämisellä.  
Ilmailun osalta tässä kappaleessa käsitellyt liikenneonnettomuustilastot koskevat 
ainoastaan kaupallista ammatti-ilmailua. Harrasteilmailu on yleistynyt Suomessa viime 
vuosina. Esimerkiksi ultrakevytlentäjän lupakirjoja oli vuonna 2011 1351 suomalaisella. 
Näiden lupakirjojen määrä on lähes kaksinkertaistunut vuodesta 2003. (MTV3 2012) 
Yhtenä huolestuttavana esimerkkinä harrasteilmailun haasteista on keväällä 2014 
Jämijärvellä tapahtunut vakava pienkoneturma. (MTV3 2014)  
Vastaavasti myös merenkulun tilastot tässä kappaleessa koskevat ainoastaan 
ammattimaista vesiliikennettä. On merkillepantavaa, että esimerkiksi vuonna 2012 89% 
vesiliikenneonnettomuuksista Suomessa oli huviveneilyonnettomuuksia. Vuonna 2010 
vastaava luku oli 96% ja vuonna 2011 95%. (Tilastokeskus 2012)    
Loukkaantumisten tilastointia kehitetään ja määritelmät sisällytetään 2010-2020 Road 
Safety Guidelines –asiakirjaan. Moottoripyöräilyn turvallisuuden kehittämisessä 
pääpaino tulee olemaan automaattisten turvajärjestelmien kehittämisessä ja 
käyttöönotossa (ABS, turvatyyny), varusteiden teknisellä standardoinnilla (mm. 
ajovaatteet) sekä katsastusmääräysten asettamisella. (EU DG TREN 2010) 

Yllä mainittuja tulevaisuuden painopistealueita tarkasteltaessa voi havaita, että 
tavoitteiden edistäminen tulee jakaantumaan useiden eri kansainvälisten ja kansallisten 
toimijoiden vastuulle. Näitä ovat mm. ajoneuvoteollisuus, liikenteen infrastruktuurista 
vastaavat tahot, liikenteen rekisterinpitäjät ja turvallisuusviranomaiset sekä 
poliisiviranomaiset. Trafin suoranaiseen palveluvalikoimaan näistä liittyvät ehkä 
selkeimmin listan kohdat 3, 4 ja 6, mutta kansainvälisen ja kansallisen toimintansa 
johdosta Trafi on ja tulee olemaan tavalla tai toisella mukana kaikissa 
painopistealueissa.  
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Kuva 14: Raideliikennekuolemien kehitys EU-27 maissa 1990-2011  

 

 
Kuva 15: Maailman merillä menetetyt yli 500 brt alukset 1996-2010  
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6.4  Liikenteen kasvihuonepäästöjen ja energiankulutuksen kehitys 
EU:ssa 

6.4.1  Kasvihuonepäästöt 

Vuoteen 1990 verrattaessa liikenteen kasvihuonepäästöt olivat kasvaneet 29% vuoteen 
2009 mennessä. (Kuva 16 ja 17) (EU Transport in figures). Vuoden 2007-2008 kohdalla 
on nähtävissä lievä lasku kasvihuonepäästöissä. Tämä todennäköisesti kuitenkin selittyy 
suurelta osin samanaikaisesti tapahtuneessa merkittävässä notkahduksessa 
tavaraliikenteen liikennesuoritteissa, joka puolestaan johtui talouden voimakkaasta 
laskusuhdanteesta (vrt. kuva 10).  
Joka tapauksessa kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen on ollut erittäin vaatimatonta 
ja joissakin maissa kehitys on ollut jopa negatiiviseen suuntaan eli päästöt ovat olleet 
kasvussa. Näin ollen on vaikeata nähdä että kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi 
laaditut sopimukset, strategiat ja toimenpiteet olisivat ainakaan vielä toistaiseksi 
lähteneet merkittävästi vaikuttamaan liikenteen kasvihuonepäästöjen määriin suotuisalla 
tavalla. Toisaalta ylivoimaisesti eniten kasvihuonepäästöjä aiheuttava jäsenmaa Saksa 
näyttäisi olevan merkittävä poikkeus siinä mielessä, että kasvihuonepäästöjen osalta 
huippu on Saksassa saavutettu jo vuonna 2000, jonka jälkeen trendi on ollut pysyvästi 
laskeva (joskaan ei erittäin voimakkaasti laskeva). 

 
Kuva 16: Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt EU jäsenmaissa 1990-2009. CO2 
ekvivalentti, miljoonaa tonnia (huom. esityssyistä koko EU:n yhteissummaluku on jaettu 
luvulla 10, esim. 2009 EU:ssa yhteensä 1225 Mtn.)  
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Kuva 17: Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen (CO2 ekvivalentti) muutos EU 
jäsenmaissa 2001-2012  

 
Toimenpide- ja keinovalikoimassa kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi ovat ainakin 
kulkumuotojakaumaan vaikuttaminen (esim. liikenteen hinnoittelun ja älyliikenteen 
keinoin), liikenteen energiatehokkuuden parantaminen (autokantaa uudistamalla, 
liikenteen energiatehokkuussopimuksin, vaihtoehtoisia käyttövoimia edistämällä, 
asenteiden ja osaamisen kehittämisellä – kuten ennakoiva ajotapa).  

6.4.2  Energiankulutus 

Kokonaisuutena energiankulutus EU:ssa on kasvanut viimeisen kahden vuosikymmenen 
aikana maltillisesti (kuva 18) (EU Transport in Figures 2013). Vuodesta 1990 vuoteen 
2011 energiankulutuksen kokonaiskasvu on ollut noin 2%. Huomattavaa on kuitenkin, 
että samalla aikavälillä liikenteen osuus energiankulutuksesta on kasvanut 25 %:sta 33 
%:iin. 1990 liikenteen energiankulutus oli noin 280 Mtoe (toe = öljytonniekvivalentti, 
tonne of oil equivalent) ja vastaavasti vuonna 2011 noin 370 Mtoe, joten liikenteen 
energian kokonaiskulutus on siis kasvanut tarkastellulla aikavälillä noin 32%. 
Samanaikaisesti esimerkiksi teollisuuden energiankulutus on vähentynyt noin 20%.  
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Liikenne- ja viestintäministeriölle energiankulutus on yksi huomion kohde ja LVM 
onkin todennut, että vaikka liikenteen kasvihuonekaasujen päästöt ovat Suomessa 
alentuneet, niin energian kulutus on edelleen kasvussa. Liikenteen energiankulutuksesta 
voi tehdä vastaavanlaisen päätelmän kuten kasvihuonepäästöjenkin osalta. Myöskään 
energiankulutuksen vähentämiseksi laaditut sopimukset, strategiat ja toimenpiteet (esim. 
uudet käyttövoimat ja energiatehokkaampi ajoneuvoteknologia) eivät ole toistaiseksi 
vaikuttaneet liikenteen kokonaisenergiankulutuksen määriin suotuisasti. 

 

 
Kuva 18: EU-27 energiankulutuksen (Mtoe) kehitys 1990-2011  
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7 Päätehtävät suhteessa tavoitteisiin ja ohjauksen mittareihin; 
päätelmät 

7.1  Tavoitteiden ja mittareiden kytkeytyminen 

Tähän kappaleeseen on summattu tutkijoiden havaintoja Trafin toiminnan 
suuntaamisesta nyt ja tulevaisuudessa. Tarkoituksena on arvioida miten Trafin 
päätehtävät tai lakisääteiset tehtävät suhtautuvat hallitusohjelmasta ja valtionhallinnon 
vaikuttavuusohjelmasta johdetun tulossopimuksen tavoitteisiin, eli mitkä tehtävät ovat 
mukana tulosohjauksen seurannassa ja mitkä eivät. Samalla tarkastellaan myös Trafin 
tehtäväsektoreita ja sitä missä vaikuttavuutta saattaisi olla mahdollista kehittää. 
Jatkotyössä tullaan tarkastelemaan Trafin nykypalveluiden määrällisen vaikuttavuuden 
lisäksi joidenkin palveluiden nykytilan ja tulevaisuuden vaikutuspotentiaaleja. 
Potentiaaleja on hyvä peilata suhteessa Trafin ohjaustapoihin ja tavoitteisiin sekä niihin 
Trafin tehtäväkokonaisuuksiin, joissa viranomaistoimijalla on mahdollisuus parantaa 
oleellisesti vaikuttavuuttaan taikka vaikuttavuuden määrällistämistä ja mittaamista.    

Taulukoihin 7 ja 8 on pystyakseleille listattu Trafin lakisääteiset tehtävät (Laki 
liikenteen turvallisuusvirastosta 863/13.11.2009). Vaaka-akseleilla ovat LVM:n ja Trafin 
välisen tulossopimuksen 2013-2015 tulostavoitteet tuotoksen ja laadunhallinnan 
tavoitteiden osalta (taulukko 7) sekä toiminnallisen tehokkuuden tavoitteiden osalta 
(Taulukko 8). (LVM 2012)  
Trafin tehtäviä ja tavoitteita on ristiinarvioitu siten, että kutakin lakisääteistä tehtävää on 
tarkasteltu suhteessa tulostavoitteisiin. Mikäli tulostavoitteen on havaittu toteuttavan 
lakisääteistä tehtävää, kyseinen ruutu on merkitty. Mikäli vastaavasti tavoitteen ja 
tehtävän välillä ei ole havaittavissa selkeää yhteyttä, ruutu on jätetty tyhjäksi.  
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Taulukko 7: Tulossopimuksen tavoitteet suhteessa lakisääteisiin tehtäviin 1/2 
 TS 2013-2015: Tuotokset ja laadunhallinta 
 Liikennejärjestelmän turvallisuus ja ympäristö Palvelutaso 
TEHTÄVÄ 
(toimialallaan, 
valtuuksiensa puitteissa, 
LJ=liikennejärjestelmä) 

Turvallisuu-
den ja 

ympäristön 
tilakuva 

Vastuul-
liset 

toiminta-
mallit 

Vastuul-
liset 

valinnat 

KV vaikutta-
misen 

tehosta-
minen 

Asiakastyy-
tyväisyys, 
asiakkaat 

Asiakastyy-
tyväisyys, 

sidosryhmät 

Huolehtia LJ:n yleisestä 
turvallisuudesta ja 
turvallisuuden 
kehittämisestä 

        
  

Rajoittaa liikenteen 
aiheuttamia 
ympäristöhaittoja         

  

Huolehtia merenkulun ja 
ilmailun turvaamisesta         

Huolehtia 
liikennemarkkinoihin 
liittyvistä tehtävistä 

    
    

Valvoa, että LJ:ssä 
noudatetaan sääntöjä ja 
määräyksiä 

 
  

    

Huolehtia 
kuljettajantutkintojen 
järjestämisestä  

 
  

  
    

Hoitaa verotus- ja 
rekisteröinti- ja 
tietopalvelutehtäviä 

    
    

Antaa lupia, 
hyväksyntöjä ja muita 
päätöksiä 

    
    

Antaa oikeussääntöjä         

Tehdä kansainvälisiä 
teknisluontoisia 
sopimuksia (ei 
lainsäädäntö) 

   
  

  

Osallistua 
kansainväliseen 
yhteistyöhön 

   
  

  

Varautua huolehtimaan 
LJ:n toimivuudesta 
poikkeusoloissa ja 
häiriötilanteissa 
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Taulukko 8: Tulossopimuksen 2013-2015 tavoitteet suhteessa lakisääteisiin tehtäviin 2/2 
 TS 2013-2015: Toiminnallinen tehokkuus 
 Viranomaistehtävät Tuottavuus 
TEHTÄVÄ 
toimialallaan, valtuuk-
siensa puitteissa, 
LJ=liikennejärjestelmä 

Normien 
antami-

nen 
määrä-
ajassa 

Lupien 
myöntä
minen 
tavoite
ajassa 

Valvonnan 
kehittämine

n 
riskiperuste

iseksi 

Tieliik. 
Katsastuk-
sen laatu 
väh. 6/9 
pistettä 

Työn 
tuotta-
vuuden 
kehitty-
minen 

Kok.tuot-
tavuuden 
kehitty-
minen 

Julk.oikeu-
dellisten 

suoritteiden 
kust.vastaa-

vuus 

Liiketalou-
dellisten 

suoritteiden 
kustannus-
vastaavuus 

Sähköi-
set 

palve-
lut ja 

asiointi 

Huolehtia LJ:n 
yleisestä 
turvallisuudesta ja sen 
kehittämisestä 

  

    
     

Rajoittaa liikenteen 
aiheuttamia 
ympäristöhaittoja 

  
    

     

Huolehtia merenkulun 
& ilmailun 
turvaamisesta 

  
  

      

Huolehtia 
liikennemarkkinoihin 
liittyvistä tehtävistä 

         

Valvoa, että LJ:ssä 
noudatetaan sääntöjä ja 
määräyksiä 

         

Huolehtia 
kuljettajantutkintojen 
järjestämisestä  

         

Hoitaa verotus- ja 
rekisteröinti- ja 
tietopalvelutehtäviä 

         

Antaa lupia, 
hyväksyntöjä ja muita 
päätöksiä   

       

Antaa oikeussääntöjä            

KV  teknisluontoiset 
sopimukset 

         

Osallistua KV-
yhteistyöhön 

         

Varautua huolehtimaan 
LJ:n toimivuudesta 
poikkeusoloissa ja 
häiriötilanteissa 
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7.2  Havaintoja lakisääteisten tehtävien ja tulostavoitteiden välisistä 
kytköksistä  

Kaikkiin lakisääteisiin tehtäviin voidaan liittää – suoraan tai epäsuorasti – jokin 
tulossopimuksen tavoitteista. Erityisen kattavasti tavoitteissa heijastuvat liikenteen 
turvallisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen liittyvät tehtävät.  

Kuten taulukoista voi havaita, tuotoksiin ja laadunhallintaan liittyvät tulostavoitteet 
peilautuvat kattavammin lakisääteisiin tehtäviin kuin toiminnalliseen tehokkuuteen 
liitetyt tulostavoitteet.  Tämä on osin ymmärrettävää, esimerkiksi tuottavuuteen liittyviä 
tulossopimustavoitteita on hankala yhdistää suoraan lakisääteisten tehtävien 
suorittamiseen.  
Tuottavuuteen liittyvien tulossopimustavoitteiden tulossopimukseen nostamisen 
taustalla ovat siis ilmeisesti muut seikat kuin lain määräämien tehtävien suorittamisen 
seuranta. Käytännössä tämä tarkoittaa valtion vaikuttavuus- ja tuottavuusohjelman 
toteuttamista, jonka nojalla liikenne- ja viestintäministeriöllekin on osoitettu 
toimenpiteitä, mm. julkishallinnon sähköisen asioinnin ja palvelujen kehittäminen 
asiakaslähtöisesti. Kaikki muutkin tuottavuuteen liitetyt mittarit (s.o. työn tuottavuuden 
ja kokonaistuottavuuden kehittyminen sekä suoritteiden kustannusvastaavuudet) 
heijastelevat suoraan mainitun valtiollisen ohjelman tavoitteita.  

7.3  Havaintoja yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden mittareista 

Tulossopimuksen kappaleessa 3 on listattu ”yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet” 
(ks. kappale 2.4.4). Vaikuttavuustavoitteiden toteutumisen mittarit on kirjattu 
tulossopimuksen liitteeseen. Mittarit voidaan jaotella kolmeen pääluokkaan: 
liikenneturvallisuuteen liittyvät mittarit, ympäristöön liittyvät mittarit sekä 
palvelukykyyn ja -laatuun liittyvät mittarit.  

Liikenneturvallisuuteen liittyvät mittarit ovat yhtä poikkeusta lukuun ottamatta 
liikenneonnettomuuksiin, liikennekuolemiin tai vaaratilanteisiin liittyvien tilastolukujen 
tavoitearvoja eri liikennemuodoille. Poikkeuksena on mittari ”Tieliikenteessä vakavien 
loukkaantumisten määritelmä virallisesti käytössä”, jossa tavoitteena on määritelmän 
oleminen käytössä vuonna 2014. (Tämän jälkeen oletettavasti määritelmä siirtyy 
käyttöön monessa paikassa, mukaan lukien mahdollisesti Trafin tulevaisuuden 
tulossopimusten mittaristot.)   
Ympäristön vaikuttavuustavoitteiden toteutumisen mittareita on kolme: uusien 
henkilöautojen CO2 – päästöt (g/km), uusien käyttövoimien osuus rekisteröidyistä 
autoista (%) ja energiatehokkuussopimuksiin liittyneiden kuljetus- ja bussiyritysten 
määrä (kpl). Havaintona tästä on, että kaikki ympäristön mittarit liittyvät 
tieliikenteeseen.   

Palvelukykyyn ja laatuun liittyviä mittareita on myös kolme: ulkomailla pysäytettyjen 
suomalaisten alusten määrä, katsastustoimipaikkojen hylkäysprosenttien poikkeamat 
maan keskiarvosta, sekä Trafille osoitettujen onnettomuustutkintakeskuksen suositusten 
käsittely 90 päivän kuluessa.    

Vaikuttavuustavoitteiden mittareiden lisäksi tulossopimuksen liitteessä on listattu 
”seurattavat mittarit”. Näitä ovat a) toimintajärjestelmien sertifioinnit 
ympäristöjärjestelmän, laatujärjestelmän ja tietoturvajärjestelmän osalta sekä b) 
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henkisten voimavarojen hallinta (henkilöstön kokonaismäärä, työtyytyväisyys, 
alueellistamisen eteneminen sekä inhimillisen pääoman suunnitelmien laatiminen).  
Alla taulukossa 9 on vertailtu tulossopimuksen kappaleessa listattuja yhteiskunnallisia 
vaikuttavuustavoitteita niiden mittareihin. (Alkuperäinen tavoite ”Matka- ja 
kuljetusketjut toimivat sujuvasti ja turvallisesti hyvinvointia ja kilpailukykyä edistäen” 
on jaettu tässä kolmeen osaan: sujuvuus, turvallisuus ja hyvinvointi & kilpailukyky.) 
 

Taulukko 9: Tulossopimuksen 2013–2015 yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ja niiden mittarit 

 
 

Yhteiskunnallinen vaikutustavoite

Tieliikenteen 
vakavien 
loukkaantu-
misten 
määritelmä 
käytössä

Liikennekuo-
lemat- ja 
onnettomuu-
det ammatti-
liikenteesä

Liikennekuo-
lemat yksityis-
liikenteessä

Henkilö-
autojen 
CO2 
päästöt

Uusien 
käyttö-
voimien 
osuus

Enregiate-
hokkuuusso-
pimuksiin 
liittyneet 
yritykset

Ulkomailla 
pysäytetyt 
suomalais-
alukset

Katsastus-
toimipaikko-
jen hyläyspro-
sentit

Onnettomuust
ut-kintakeskuk-
sen 
suositusten 
käsittely 90 
päivässä

Matka- ja kuljetusketjut toimivat 
sujuvasti ja turvallisesti hyvinvointia 
ja kilpailukykyä edistäen.

Matka- ja kuljetusketjut toimivat 
sujuvasti ja turvallisesti hyvinvointia 
ja kilpailukykyä edistäen. X X

Matka- ja kuljetusketjut toimivat 
sujuvasti ja turvallisesti hyvinvointia 
ja kilpailukykyä edistäen.

Joukkoliikenteen palvelutasoa 
parannetaan, tavoitteena 
matkustajamäärien kasvu ja 
yksityisautoilun vähentäminen. 
Raideliikenteen lisääminen ja 
palvelutason parantaminen.

Suomi on liikenneturvallisuudeltaan 
Euroopan parhaiden maiden 
joukossa. Tieliikenteen turvallisuus 
paranee jatkuvasti.

X X X

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä 
vähennetään Suomen kansainvälisten 
sopimusten mukaisesti. Liikenteen 
terveydelle ja luonnolle aiheuttamat 
haitat minimoidaan.

X X X

Liikennejärjestelmän ylläpidon 
kehittämisen sekä liikennetoimialan 
toiminnan tehokkuus paranee 
käyttäen hyväksi erilaisia keinoja mm. 
tieto- ja viestintäteknologiaa.

Tuetaan tutkimuksen keinoin 
ilmastomuutokseen sopeutumista 
toimien laaja-alaisesti yhteistyössä 
muiden alan toimijoiden kanssa.

? ? X

Mittarit
Liikenneturvallisuus Ympäristö Palvelykyky ja laatu
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7.4  Päätelmät 

Liikenneturvallisuuden osalta voidaan todeta, että ajoneuvoteollisuuden teknologinen 
kehitystyö yhdistettynä viranomaisten luomiin teknisiin vaatimuksiin 
turvallisuusjärjestelmien osalta ovat parantaneet liikenneturvallisuutta luultavasti 
enemmän kuin mikään muu toimenpide. Trafin osalta tämä tarkoittanee toiminnan 
suuntaamista yhä enemmän riskitekijöiden tunnistamiseen ja niiden poistamiseen tai 
ainakin minimoimiseen. Perustehtävät, kuten kuljettajien koulutuksen valvominen ja 
pätevyyden varmistaminen säilyvät oleellisina tehtävinä jatkossakin. 

Kuten kappaleesta 6.3 käy ilmi, myös harrasteilmailu ja huviveneily tulevat olemaan 
potentiaalisia mielenkiinnon kohteita liikenneturvallisuuden edistämisessä.    

Sen sijaan ympäristön osalta, mukaan lukien päästöjen hallinta osana 
ilmastonmuutoksen vastaista viranomaistyötä, suurimmat haasteet ovat vielä edessä. 
Trafin toimikenttään kuuluu selkeästi vaikuttaa päästöjen alentumiseen, mutta pelkkä 
tilastointi ja tiedonvälitys eivät riitä eivätkä todennäköisesti kata kaikkia niitä 
toimintamahdollisuuksia, joita Trafilla on käytettävissään.  
Sama yllämainittu havainto pätee liikenteen energiankulutukseen. Siinä missä 
teollisuuden energiankulutus on saatu vähenemään huomattavasti, on liikenteen osalta 
tapahtunut taantumista, ainakin EU-tasolla.  

Onkin nähtävissä, että yhä suurempi huomio tulee liikennepolitiikassa kohdistumaan 
päästöihin, energiankulutukseen sekä muihin ympäristöllisiin teemoihin, kuten 
ympäristöriskien hallintaan. Jos ja kun tämä painotuksen muutos vahvistuu 
tulevaisuudessa, on sillä väistämättömät vaikutuksensa Trafin toimintaan ja 
tavoitteistoon. Kaiken edellä sanotun lisäksi liikenteen ympäristöhaittojen rajoittaminen 
on Trafin lakisääteisten tehtävien joukossa. Tällä haavaa Trafin erikseen 
tulossopimuksessa mainitut yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet ovat varsin 
alustavat, mutta kattavat jo hyvin muun muassa ympäristöön liittyviä teemoja, 
painottuen kuitenkin ilmastonmuutoksen vaikutusten hallintaan ja vähentämiseen. Silti 
näissäkin asioissa ajoneuvojen voimanlähdeteknologioiden kehitys on suurin yksittäinen 
muutosajuri. 
Liikennejärjestelmän toimivuuden ja toimintavarmuuden osalta Trafin rooli on vielä 
selkiytymätön, mutta tämä johtuu siitä, että koko käsitteistö ja mittaristo näihin 
tavoitteisiin liittyen ovat vasta muotoutumassa. Tämän tavoitelohkon painottuminen 
tulevaisuudessa riippuu paljolti siitä, millainen on liikennejärjestelmän 
toimintavarmuuteen kohdistuva poliittinen ja yhteiskunnallinen keskustelu yleisesti ja 
kuinka laajaksi lohkon käsitteistö tullaan mieltämään.   
Muutosajureihin vaikuttaminen kansainväliseen sääntelyyn osallistumisen kautta on 
eräs oleellinen Trafin käytettävissä oleva keino. Vaikuttaminen kansainväliseen 
sääntelyyn on todennäköisesti vahvempaa ja helpommin perusteltavissa, kun sääntelystä 
vastaaville elimille ja tahoille on tuotettavissa päätöksentekoa tukevaa tutkimus- ja 
havaintotietoa. Pelkkä erityispiirteiden ja –olojen korostaminen eivät ehkä ole 
rakentavin ja vaikuttavin keino sääntelyn suuntaamiselle, joskin nekin ovat tärkeitä. 
Tässä mielessä Trafin panostukset riittävään tutkimus- ja analyysitoimintaan ovat 
välttämättömiä, koska ilman niitä ei kansainvälinen vaikuttaminen ole uskottavalla 
pohjalla. 

Yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden osalta on silmäänpistävää, kuinka useasta 
tavoitteesta puuttuvat selkeät indikaattorit ja mittarit. Muun muassa matka- ja 
kuljetusketjujen yhteentoimivuus ja joukkoliikenteen palvelutason parantaminen ovat 
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vailla minkäänlaisia mittareita. Tällöin on myös vaarana se, etteivät kyseiset tavoitteet 
johda mihinkään konkreettisiin toimiin, koska ilman mittarointia on toimintaa vaikeaa 
suunnata. Mittaroinnilla on toki myös kääntöpuolensa, ja väärin rakennetut 
suoritusindikaattorit voivat johtaa vääriin toimiin. Samaan hengenvetoon on kuitenkin 
todettava, että juuri tästä syystä Demingin ympyrän käyttö tulosohjauksen 
”arkkitehtuurissa” on perusteltua: jos mittarointi epäonnistuu, puutteita voidaan korjata 
nopeastikin, jopa yhden kalenterivuoden sisällä. 

Tutkijoiden oma näkemys on, että tulosohjauksessa piilee aina ”mittarijohtamisen” 
vaara. Tämä tarkoittaa sitä riskiä, että tavoitemittareiden täyttämisestä tulisi 
itsetarkoitus, jolloin perustoiminnot ja menestyksellisen toiminnan pohjalla olevien 
perusprosessien kehittäminen ja johtaminen jäisi liian vähälle huomiolle6. Tästä syystä 
mittareita muun muassa mainittuihin yhteiskunnallisiin vaikuttavuustavoitteisiin tulee 
olla mieluummin useita, jotka kattavat toimintaa ja sen vaikuttavuutta eri näkökulmista. 
Riittävän moniulotteinen ja –tahoinen tulosohjausjärjestelmä varmistaa vaikuttavuuden 
monipuolisen pohdinnan, joka itsessään lienee yhtä arvokasta ja välttämätöntä kuin itse 
mittaaminen. Samalla varmistetaan toiminnan tiettyä jatkuvuutta, koska 
hallitusohjelmien vaihtuessa toimintaa kuitenkin ohjataan laajalla 
indikaattorikokoelmalla ja ohjaukseen tulee väistämättä tietty ”hitausmomentti”, joka on 
osin tarpeen, jottei ohjauksesta tule poukkoilevaa esimerkiksi hallituskausien välillä. 

Viimeinen oleellinen havainto on kevyen liikenteen puuttuminen Trafin toiminta- ja 
palveluarkkitehtuurista. Ottamatta kantaa syihin, joista tämä puute johtuu, on kevyen 
liikenteen poissaolo yllättävää siksi, että kevyen liikenteen politiikat ja strategiat ovat 
mitä suurimmissa määrin ympäristöpolitiikkaa ja tieliikenteen turvallisuutta. Kaiken 
lisäksi liikennejärjestelmänäkökulma itsessään edellyttää tämänkin liikennemuodon 
sisällyttämistä liikenteen turvallisuus- ja ympäristöstrategioihin, joissa sillä voi olla 
varsin merkittävä rooli. Kevyen liikenteen korostuminen näkyy nykyisellään myös 
ylikansallisten yhteistoiminta- ja sääntelyorganisaatioiden toiminnan sisällöissä. 
Esimerkiksi OECD ja Euroopan Komissio ovat kantaneet huolta kevyenliikenteen 
turvallisuudesta sekä ottaneet kantaa liikennemuodon edistämiseksi monin tavoin (esim. 
OECD 2013a).  
Tieliikenteen onnettomuuksien kuolonuhreista Suomessa noin viidesosa on 
jalankulkijoita tai pyöräilijöitä (OECD 2013b; keskiarvo vuosilta 2007-2011). Silti 
Suomi kuuluu tilastojen parhaisiin OECD-maihin. Suomessa on hyvä pyöräily- ja 
jalankulkuverkosto, paikoin jopa ainutlaatuinen (esim. Oulussa), ja kevyen liikenteen 
suosio on todennäköisesti keskipitkällä aikavälillä nousemassa. Tällöin tätä 
liikkumismuotoa ei voida sivuuttaa osana liikenteen turvallisuustyötä ja –hallintoa – 
näin suosittaa myös OECD (2013b). Muutoin Suomessa tehty hyvä työ kevyen 
liikenteen edistämiseksi ei kanna sitä hedelmää, joka olisi potentiaalisesti mahdollista. 
Se, kuka viime kädessä hoitaa kevyen liikenteen edistämistä turvallisuuden ja 
ympäristön nimissä ei ole oleellista, mutta Trafin rooli liikennejärjestelmätasolla ja 
strategisessa mielessä on ilmeinen. Myös tulosohjaus- ja vaikuttavuusmittaristo tukevat 
tätä päätelmää, sillä kevyen liikenteen voidaan selkeästi nähdä liittyvän sekä tulos- että 
vaikuttavuustavoitteisiin. 

 

                                                
 
6 Kirjallisuudessa käytetään usein termiä gamesmanship, jolla viitataan organisaatioiden johtamiseen 
liittyviin ongelmiin, kun mittareista tulee toimintaa primääristi ohjaava periaate (Ks. esim. Euske 1984) 
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 LIITE 1 
EU:N VIRASTOT JA ELIMET 
EU:n liikennepolitiikan toteuttaminen on edellyttänyt erilaisten pysyvien toimielinten 
perustamista. Eri liikennemuodoilla tieliikennettä lukuun ottamatta on myös omat 
turvallisuusvirastonsa.  
Seuraavassa on summattu nykyiset liikenteen alueen toimielimet 

Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanovirasto (TEN-T, the Trans-
European Transport Network Executive Agency) 
Virasto vastaa Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) täytäntöönpanon 
hallinnoinnista ja optimoinnista.  

Euroopan rautatievirasto (ERA) 
Virasto toimii rautatiealan nykyaikaistajana. Sen tavoitteena on sovittaa yhteen 
kansallisia teknisiä- ja turvallisuusääntöjä ja laatia turvallisuusmenetelmät ja –tavoitteet 
koko Euroopan rautatiejärjestelmälle. Säädös: Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus 881/2004, 29.5.2004. 

Euroopan satelliittivirasto (GNSS-virasto) 
Virasto vastaa satelliittijärjestelmien turvallisuudesta ja Eurooppalaisen Galileo-
satelliittijärjestelmän turvallisuuskeskuksen toiminnasta sekä tukee järjestelmän 
kaupallistamista. Säädös: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 912/2010, 
22.9.2010.  

Kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestö (OTIF) 
Järjestö perustettiin vuonna 1980 (COM(2002) 24 final). Siihen kuuluu 41 eri maata, ei 
kuitenkaan Venäjä. Järjestön päämaja on Bernissä Sveitsissä.  

Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA) 
Virasto varmistaa meriturvallisuuden ja merenkulun turvatoimien sekä alusten 
aiheuttaman pilaantumisen ehkäisyn ja torjunnan korkean, yhdenmukaisen ja tehokkaan 
tason EU:ssa. Tärkeisiin turvatoimiin sisältyy meriliikenteen ja satamien turvallisuuden 
varmistaminen. Säädös: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 1406/2002, 
27.6.2002. 

Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA) 
Viraston tärkeimpiin tehtäviin kuuluu komission avustaminen siviili-ilmailua koskevien 
yhteisten sääntöjen laatimisessa ja komissiolle sen tehtävien hoidossa tarvitseman 
teknisen, tieteellisen ja hallinnollisen tuen antaminen, standardointitarkastuksen 
suorittaminen jäsenvaltioissa sekä todistusten antaminen yrityksille ilma-alusten 
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suunnittelusta, lentoliikenteen harjoittajien hyväksyminen ja mm. kolmansissa maissa 
sijaitsevien huollosta ja koulutuksesta vastaavien organisaatioiden hyväksyminen. 
Säädös: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 216/2008, 20.2.2008. 

Eurooppalainen energia- ja liikennefoorumi (European Energy and Transport 
Forum) 
Foorumi perustettiin vuonna 2000. Siihen kuuluu 34 jäsentä, jotka komissio valitsee. 
Jäsenet edustavat kaikkia niitä eri sektoreita ja toimijoita, jotka osallistuvat energia- ja 
liikennepolitiikan laatimiseen; operaattorit, verkkojen hallitsijat, käyttäjät ja kuluttajat, 
liitot, ympäristö- ja turvallisuusorganisaatiot ja akatemia. Säädös: Komission päätös 
2001/54/EC, 11.7.2001. 
Tärkeimmät järjestöt: 

ICAO – International Civil Aviation Organisation (Kansainvälinen siviili-
ilmailunjärjestö)  
YK:n alainen kansainvälinen siviili-ilmailun järjestö ICAO (International Civil Aviation 
Organization) perustettiin 1944 Chicagon sopimuksella, jonka allekirjoitti 52 valtiota. 
Tavoitteeksi asetettiin lentoliikenteen turvallisuuden ja toiminnan kehittäminen. Järjestö 
toimii ilmailualan yhteistyö-foorumina ja siinä on mukana 191 jäsenvaltiota. Se asettaa 
standardit ja suositellut turvalli-suuskäytännöt. Järjestön strategisina tavoitteina on 
turvallisuus (Safety and Security), ympäristön suojeleminen ja lentoliikenteen kestävä 
kehittyminen.   
Järjestön toimintaa johtaa yleiskokous (Assembly), joka valitsee keskuudestaan 
neuvoston johtamaan käytännön toimintaa. Järjestöllä on pääsihteeri ja sihteeristö, joka 
muodostuu viidestä osastosta (the Air Navigation Bureau, the Air Transport Bureau, the 
Technical Co-operation Bureau, the Legal Affairs and External Relations Bureau, 
Bureau of Administration and Services). Tärkeänä ICAO:n elimenä toimii Navigointi 
Komitea (ANC, Air Navigation Commission), joka kokoaa ICAO:n hyväksyttäväksi 
standardit, suositellut käytännöt ja ilmaliikenteen turvallisuutta ja tehokkuutta 
koskevien palvelujen periaatteet. 

EUROCONTROL – European Organisation for Safety of Air Navigation 
Eurocontrol  on EU:n ja Euroopan siviili-ilmailu konferenssin (ECAC) ilmatilan 
lennonjohtopalvelujen ja muiden lennonvarmistuspalvelujen (Air Traffic Management) 
suunnittelusta ja kehittämisestä vastaava monikansallinen ja valtioiden välinen laitos, 
johon kuuluu 39 jäsenvaltiota. Sen päätehtävä on kehittää koko Euroopan alueelle 
yhtenäinen lennonvarmistusjärjestelmä ja varmistaa Euroopan ilmatilan turvallisuus 
yhteistyössä muiden toimijoiden (esim. ICAO) kanssa. Eurocontrol kehittää ilmailun 
pitkän tähtäimen suunnitelmia, ohjeistoja, laite- ja palvelustandardeja. Laitos kehittää 
EU:n komission kanssa yhteistoiminnassa laitteita ja palveluja koskevia määräyksiä, 
jotka toimeenpannaan direktiiveillä ja kansallisella lainsäädännöllä. Eurocontrollilla on 
käytössään kaksi lennonvarmistuskeskusta (Maastricht, Bryssel). (Wikipedia 2013, 
Eurocontrol) 

NEFAB-North European Functional Airspace Block 
NEFAB on Suomen, Eestin, Latvian ja Norjan vuonna 2012 perustama yhteistyöelin 
siviili- ja sotilasilmailun kehittämiseksi pohjoisen Euroopan alueella. Tavoitteena on 
saavuttaa optimaalinen turvallisuus, ympäristön kestävyys, kapasiteetti, 
kustannustehokkuus, ilmailun tehokkuus ja sotilasilmailun toiminnan tehokkuus. 
(NEFAB 2012). 
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IMO – International Maritime Organisation 
Merenkulun kansainvälinen organisaatio IMO perustettiin vuonna 1948 Genevessä.  
Järjestön toiminnan tavoitteet on summattu perustamissopimuksen artiklassa 1(a) siten, 
että järjestö toimii valtioiden välisen toiminnan yhteistyöelimenä koskien merenkulun 
toiminnan teknistä sääntelyä ja käytäntöjä, jotka vaikuttavat kansainväliseen kauppaan,  
edistävät parhaiden turvallisuus-standardien käyttöönottoa, tehostavat navigointia ja 
estävät laivoista aiheutuvaa saastumista. Järjestö käsittelee myös sen toiminta-alueeseen 
liittyviä hallinnollisia ja lainsäädännöllisiä kysymyksiä.  IMO on hyväksynyt uuden 
merenkulun turvallisuuteen liittyvän kansainvälisen yleissopimuksen (the Safety of Life 
at Sea, SOLAS). Uutena keskeisenä haasteena on ollut merten saastumisen riski, jonka 
välttämiseksi on tehty kansainvälinen yleissopimus (International Convention for the 
Prevention of Pollution from Ships, MARPOL), joka ratifioitiin 1983.    

UIC – International Union of Railways 
UIC on rautatiealan kansainvälinen järjestö, johon kuuluu 197 jäsentä eri puolelta 
maailmaa. Jäseninä on rautatieyrityksiä, infrastruktuurin hallinnoitsijoita, 
liikenneoperaattoreita ja palveluntarjoajia. Järjestön tavoitteena on parhaiden 
käytäntöjen jakaminen, jäsenten liiketoiminnan kehittäminen, toimintaa tehostavien 
toimenpiteiden edistäminen, yhteentoimivuuden ja standardien kehittäminen sekä 
osaamiskeskusten kehittäminen. (UIC 2013).  

OTIF – Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail 
OTIF perustettiin vuonna 1985 ja sen taustalla on kansainvälinen COTIF sopimus. 
Järjestön tavoitteena on kehittää ja yhtenäistää alan lainsäädäntöä, COTIF sopimuksen 
tarvittava laajentaminen, rajanylitysten tehostaminen ja mm. yhteistyö UN/ECE ja 
muiden kansainvälisten organisaatioiden kanssa. Järjestössä on 48 valtiota. (OTIF 2013) 

OSJD – Organisation for Co-Operation Railways 
OSJD perustettiin vuonna 1956 lähinnä itäblokkiin kuuluvien maiden rautatiealan 
yhteisjärjestöksi. Tärkeänä toiminta-alueena ovat olleet Euroopan ja Aasian maiden 
välinen liikenne ja kuljetukset. Myöhemmin jäsenistöön on liittynyt mukaan monia 
Aasian alueen valtioita. Suomi, Saksa, Ranska ovat mukana järjestössä 
seurantajäseninä. (OSJD 2013) 
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 LIITE 2 
LIIKENNETURVALLISUUSPOLITIIKAN TAVOITTEET LIIKENNEMUO-
DOITTAIN 
Liikenneturvallisuuspolitiikka muodostuu yleisten liikennepolitiikan tavoitteiden ja 
periaatteiden mukaisesti ja ne on täsmennetty tarkasti erikseen eri liikennemuotojen 
osalta seuraavassa esitettyihin kokonaisuuksiin (EU DG Move): 

Tieliikenne 

 Tieliikenneturvallisuuden poliittiset suuntaviivat 2011-2020 
 Tieliikenneturvallisuuden toimintaohjelma 2003-2010 
 Rajanylittävä lainvalvonta 
 Vaarallisten aineiden sisämaankuljetukset 
 Eurooppalainen radioaktiivisten aineiden kuljettajien rekisteröintijärjestelmä 

(ehdotus) 
 Vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuusneuvonantaja 
 Tieliikenneonnettomuuksia koskeva yhteisön tietokanta 
 Toimintaohjelma liikenneturvallisuuden edistämiseksi EU:ssa (arkisto) 
 Ajokortit 
 Tieliikenteen ajoneuvot: suurimmat mitat ja painot 
 Autoilijoiden promilleraja 
 Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastus 
 Moottoriajoneuvot ja niiden perävaunut: raskaiden hyötyajoneuvojen tekniset 

tienvarsitarkastukset 
 Kuljetettavat painelaitteet 
 Euroopan maantieliikennetunnelien turvallisuutta koskevat 

vähimmäisvaatimukset. 

Rautatieliikenne 

 Rautateiden turvallisuus 
 Vaarallisten aineiden sisämaankuljetukset 
 Rautatieliikenteen turvallisuus: vaarallisten aineiden rautatiekuljetukset. 

Vesiliikenne, meriturvallisuus 

 Satamavaltioiden suorittama valvonta 
 Irtolastialusten lastaaminen ja purkaminen 
 Meriturvallisuuskomitea 
 Kansainvälinen turvallisuusjohtamissäännöstö (ISM-säännöstö) 
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 Öljykuljetusten meriturvallisuus, Erika I-paketti 
 Kaksirunkoisten öljysäiliöalusten nopeutettu käyttöönotto 
 Alusten tarkastamis- ja katsastuslaitokset 
 Alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia koskeva 

säädöskehitys 
 Meriturvallisuus, Erika II-paketti 
 Lippuvaltioita koskevien vaatimusten noudattaminen 
 Alusliikennettä koskeva yhteisön seuranta-, valvonta-, ja tietojärjestelmä 
 Erillisillä painolastisäiliöillä varustetut öljysäiliöalukset, painolastitilojen 

vetoisuuden mittaaminen 
 Matkustaja-alusten turvallisuussäännöt ja –määräykset 
 Pakollinen katsastusjärjestelmä säännöllisen ro-ro-alusliikenteen ja 

suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen harjoittamiseksi 
 Merten matkustajaliikenteen harjoittajan vastuu onnettomuustapauksessa 
 Laivavarusteet 
 Satelliittiseurantajärjestelmä. 

Lentoliikenne, ilmailun turvaaminen 

 Siviili-ilmailu ja Euroopan lentoturvallisuusvirasto 
 Lentoturvallisuuden eurooppalaisen hallintajärjestelmän perustaminen 
 Siviili-ilmailun onnettomuudet ja vaaratilanteet 
 Poikkeamien ilmoittaminen siviili-ilmailun alueella 
 Yhteisön lentoasemia käyttävät kolmansien maiden ilma-alukset 
 Lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuu onnettomuustapauksissa 
 Siviili-ilmailun turvallisuus, yhteiset säännöt 
 Turvaskannereiden käyttö EU:n lentoasemilla 
 Ilmailun turvamaksut 
 Lentoyhtiöiden matkustajatietojen ilmoittaminen 
 Matkustajarekisteritietojen kansainvälinen siirtäminen. 
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 LIITE 3 
TRAFIN PALVELUT JA TOIMINNOT KOHTEITTAIN JA LIIKENNE-
MUODOITTAIN 
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Taulukko: Infrastruktuuriin tai toimijoihin kohdistuva lupa, valvonta, toiminto, tms.  

 

ID Kohdealue Liikennemuoto Palvelu Tyyppi

1 Infran/ Toimijan lupa tai valvonta ILMAILU Turvakoulutusohjelmien hyväksyntä Lupa

2 Infran/ Toimijan lupa tai valvonta ILMAILU Lentotoimintalupa Lupa

3 Infran/ Toimijan lupa tai valvonta ILMAILU Lentotyö Valv

4 Infran/ Toimijan lupa tai valvonta ILMAILU Koulutusorganisaatiolupa Lupa

5 Infran/ Toimijan lupa tai valvonta ILMAILU lmailulääketieteen keskusten hyväksynnät Lupa

6 Infran/ Toimijan lupa tai valvonta ILMAILU Lennonvarmistuksen toimilupa Lupa

7 Infran/ Toimijan lupa tai valvonta ILMAILU Lentoasemahyväksyntä Lupa

8 Infran/ Toimijan lupa tai valvonta ILMAILU Lentopaikan pitolupa Lupa

9 Infran/ Toimijan lupa tai valvonta ILMAILU Huoltoyritysten toimilupa Lupa

10 Infran/ Toimijan lupa tai valvonta ILMAILU Tuotanto-organisaatioiden toimilupa Lupa

11 Infran/ Toimijan lupa tai valvonta ILMAILU Lentokelpoisuuden hallintaorganisaatioiden toimilupa Lupa

12 Infran/ Toimijan lupa tai valvonta ILMAILU Huoltohenkilöstön koulutusorganisaation toimilupa Lupa

13 Infran/ Toimijan lupa tai valvonta ILMAILU Liikennelupa (AOC?) Lupa

14 Infran/ Toimijan lupa tai valvonta ILMAILU Organisaatioiden turvahyväksynnät (security) Lupa

15 Infran/ Toimijan lupa tai valvonta ILMAILU Lennonvarmistuksen järjestelmät ja laitteet Lupa

16 Infran/ Toimijan lupa tai valvonta ILMAILU Lentoasemien ja pienlentopaik. järjestelmät ja laitteet Lupa

17 Infran/ Toimijan lupa tai valvonta ILMAILU Lentoesteluvat Lupa

18 Infran/ Toimijan lupa tai valvonta ILMAILU Koulutuslaitehyväksynnät Lupa

19 Infran/ Toimijan lupa tai valvonta ILMAILU Ulkomaisten toimijoiden valvonta Suomessa Valv

20 Infran/ Toimijan lupa tai valvonta ILMAILU Asematasotarkistus (Ramppitarkistukset) Valv

21 Infran/ Toimijan lupa tai valvonta ILMAILU Koulutusten tarkastukset Valv

22 Infran/ Toimijan lupa tai valvonta ILMAILU Luvat organisaatioille,  valvonta Lupa

23 Infran/ Toimijan lupa tai valvonta Kaikki l.muodot Matkustajaoikeuksien valvonta Valv

24 Infran/ Toimijan lupa tai valvonta MERENKULKU Laivaisäntiä ja aluksia koskevat turvallisuusasiakirjat Valv

25 Infran/ Toimijan lupa tai valvonta MERENKULKU Oppiaitosten luotsauskoulutuksen auditointi Valv

26 Infran/ Toimijan lupa tai valvonta MERENKULKU Auditoinnnit (alus+ varustamo) Valv

27 Infran/ Toimijan lupa tai valvonta MERENKULKU Auditoinnnit (satama) Valv

28 Infran/ Toimijan lupa tai valvonta MERENKULKU Satamien VAK-tarkstukset Valv

29 Infran/ Toimijan lupa tai valvonta MERENKULKU Luokituslaitosten valvonta Valv

30 Infran/ Toimijan lupa tai valvonta RAUTATIET Oppilaitoshyv. Ja koulutushyv. Lupa

31 Infran/ Toimijan lupa tai valvonta RAUTATIET Tuvallisuutodistukset Lupa

32 Infran/ Toimijan lupa tai valvonta RAUTATIET ISA-toimijan hyväksyntä Lupa

33 Infran/ Toimijan lupa tai valvonta RAUTATIET Ilmoitetun laitoksen lupa Lupa

34 Infran/ Toimijan lupa tai valvonta RAUTATIET Rataverkonhaltijan tuvallisuuslupa Lupa

35 Infran/ Toimijan lupa tai valvonta RAUTATIET (Kunnossapitotoimijoiden  hyväksyntä) Valv

36 Infran/ Toimijan lupa tai valvonta RAUTATIET Auditoinnit Rautatiet Valv

37 Infran/ Toimijan lupa tai valvonta RAUTATIET Valvontatehtävät kentällä Rautatiet Valv

38 Infran/ Toimijan lupa tai valvonta RAUTATIET Vaaralliset aineet valvonta (VAK) Rautatiet Valv

39 Infran/ Toimijan lupa tai valvonta RAUTATIET Rautateiden osajärjestelmäluvat Lupa

40 Infran/ Toimijan lupa tai valvonta TIELIIKENNE Liikennetarvikkeen asennus/korj.toimintaa koskeva lupa Lupa

41 Infran/ Toimijan lupa tai valvonta TIELIIKENNE Kuljettaja-opetukseen liittyvät päätökset ja luvat Lupa

42 Infran/ Toimijan lupa tai valvonta TIELIIKENNE ADR-koulutuslupa Lupa

43 Infran/ Toimijan lupa tai valvonta TIELIIKENNE Katsastuksen koulutuslupa Lupa

44 Infran/ Toimijan lupa tai valvonta TIELIIKENNE Katsastusluvat ja uusinnat Lupa

45 Infran/ Toimijan lupa tai valvonta TIELIIKENNE Piirturikortit Valv

46 Infran/ Toimijan lupa tai valvonta TIELIIKENNE Kv. Kuljetusluvat Lupa

47 Infran/ Toimijan lupa tai valvonta TIELIIKENNE Liikenneyrittäjä-koulutuslupa Lupa

48 Infran/ Toimijan lupa tai valvonta TIELIIKENNE Liikenneyrittäjäluvat Lupa

49 Infran/ Toimijan lupa tai valvonta TIELIIKENNE Koulutuskeskusten ja koulutusohjelmien hyväksynnät Lupa

50 Infran/ Toimijan lupa tai valvonta TIELIIKENNE Joukkoliikenneluvat ja todistukset Lupa

51 Infran/ Toimijan lupa tai valvonta TIELIIKENNE Katsastuksen valvonta Valv

52 Infran/ Toimijan lupa tai valvonta TIELIIKENNE Autokoulujen opetuksen valvonta Valv

53 Infran/ Toimijan lupa tai valvonta TIELIIKENNE Tutkintojen vastaanottajien valvonta Valv
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Taulukko: Liikennevälineisiin kohdistuva lupa, valvonta, toiminto, tms.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ID Kohdealue Liikennemuoto Palvelu Tyyppi

54 Liikennevälineet ILMAILU Ilma-alusten rekisteröinti Rek

55 Liikennevälineet ILMAILU Ilma-alusten kiinnitykset Muu

56 Liikennevälineet ILMAILU Ilma-alusten kiinnitykset Muu

57 Liikennevälineet ILMAILU Ilma-alusten lentokelpoisuustodistus Lupa

58 Liikennevälineet ILMAILU Ilma-alusten meluhyväksynnät Lupa

59 Liikennevälineet ILMAILU Lentoas., lentoyht. ym toimijoiden turvatoimenpit. valv. Valv

60 Liikennevälineet MERENKULKU Alusten rekisteröinti, vaihdanta Rek

61 Liikennevälineet MERENKULKU Erivapauskirjat luotsaukseen liityen Lupa

62 Liikennevälineet MERENKULKU Sammuttimien huolto-oikeus, myöntäminen Lupa

63 Liikennevälineet MERENKULKU Meriympäristön suojeluun liittyvät luvat Lupa

64 Liikennevälineet MERENKULKU Miehitystodistus (alukselle) Lupa

65 Liikennevälineet MERENKULKU Aluksiin ja toimintaan liittyvät hyväksynnät Lupa

66 Liikennevälineet MERENKULKU Aluksiin ja toimintaan liittyvät hyväksynnät Lupa

67 Liikennevälineet MERENKULKU Katsastus suomal. aluksille (I/L/E/P) Valv

68 Liikennevälineet MERENKULKU Mimimimiehityksen valvonta Valv

69 Liikennevälineet MERENKULKU Alusten hlökunnan pätevyyksien ja kelpoisuuksien valv. Valv

70 Liikennevälineet MERENKULKU Tarkastus ulkom. Alukset, lastit (I/L/E/P) Valv

71 Liikennevälineet MERENKULKU Paineastiat kats. Valv

72 Liikennevälineet MERENKULKU Aluksiin ja toimintaan liittyvät hyväksynnät (sis. valvonta) Valv

73 Liikennevälineet MERENKULKU Alusten turvallisuus-johtamis-järjestelmät Valv

74 Liikennevälineet MERENKULKU Alusten turva-järjestelyjen arviointi ja hyväksyminen Valv

75 Liikennevälineet MERENKULKU Rikkidirektiivin valvonta Valv

76 Liikennevälineet MERENKULKU MARPOL tarkastukset Valv

77 Liikennevälineet MERENKULKU Aluksen mittaus Valv

78 Liikennevälineet MERENKULKU Veneilyn tuotevalvonta (Markkinavalvontaa) Valv

79 Liikennevälineet RAUTATIET Liikkuvan kaluston rekisteröinti Rek

80 Liikennevälineet RAUTATIET Käyttöönottoluvat Lupa

81 Liikennevälineet RAUTATIET Käyttöönottolupa Lupa

82 Liikennevälineet TIELIIKENNE Ajoneuvojen rekisteröinti Rek

83 Liikennevälineet TIELIIKENNE Tyyppi-hyväksynnät Lupa

84 Liikennevälineet TIELIIKENNE Ajoneuvotekniset lausunnot ja luvat Lupa

85 Liikennevälineet TIELIIKENNE Markkinavalvonta Valv



 

 

 

80

Taulukko: Kuljettajaan, liikkujaan tai henkilöstöön kohdistuva lupa, valvonta, toiminto, 
tms. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ID Kohdealue Liikennemuoto Palvelu Tyyppi

86 Henkilöluvat ILMAILU Luvat ja kelpoisuudet Lupa

87 Henkilöluvat ILMAILU Ilmailuläkärihyväksyntä Lupa

88 Henkilöluvat ILMAILU Harrasteilmailun luvat ja kelpoisuudet Lupa

89 Henkilöluvat ILMAILU Huoltohenkilöstön lupakirjat Lupa

90 Henkilöluvat ILMAILU Lääketieteelliset kelpoisuudet Lupa

91 Henkilöluvat ILMAILU Tutkintojen järjestäminen / vastaanottaminen Lupa

92 Henkilöluvat ILMAILU Kulkuoikeudet lentoaseman  turvavalvotulle alueelle Lupa

93 Henkilöluvat ILMAILU Turva-asioihin (security) liityvät henkilöhyväksynnät Lupa

94 Henkilöluvat ILMAILU Luvat henkilöille,  valvonta Valv

95 Henkilöluvat MERENKULKU Pätevyyskirjat (henkilöt) Lupa

96 Henkilöluvat MERENKULKU Kv. Huviveneen kulj. kirja Lupa

97 Henkilöluvat MERENKULKU Vuokraveneen kulj. kirja Lupa

98 Henkilöluvat MERENKULKU Lossinkulj. Kuulustelutodistus Lupa

99 Henkilöluvat MERENKULKU Luotsin ohjauskirja Lupa

100 Henkilöluvat MERENKULKU Linjaluotsikirja Lupa

101 Henkilöluvat RAUTATIET Asiantuntijalääkärien hyv. Lupa

102 Henkilöluvat RAUTATIET Psykologien hyv. Lupa

103 Henkilöluvat RAUTATIET Tutkinnon vastaanott. Hyv Lupa

104 Henkilöluvat RAUTATIET Lääketieteelliset erivapauspäätökset Lupa

105 Henkilöluvat TIELIIKENNE Ajokorttilupa Lupa

106 Henkilöluvat TIELIIKENNE Kokeiden vastaanottaminen, ulkoistettu Lupa

107 Henkilöluvat TIELIIKENNE Väliaikainen ajolupa Lupa

108 Henkilöluvat TIELIIKENNE Pysyvä ajolupa Lupa

109 Henkilöluvat TIELIIKENNE Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajan (EKL) pätevyys sekä 
EKL-liikenteenohjaaja-oikeus

Lupa
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Taulukko: Hallintotoiminnot, sääntely ja vaikuttamistoiminnot, T&K-, seuranta- ja 
analyysitoiminnot, tiedonluovutustoiminto sekä verotustoiminto. 

 
 

ID Kohdealue Liikennemuoto Palvelu Tyyppi

110 Hallinto, tukitoiminnot ILMAILU Päästöoikeudet Muu

111 Hallinto, tukitoiminnot ILMAILU Ilmailun substanssineuvonta Muu

112 Hallinto, tukitoiminnot ILMAILU Security-neuvonta Muu

113 Hallinto, tukitoiminnot Kaikki l.muodot Matkustajaoikeudet Muu

114 Hallinto, tukitoiminnot Kaikki l.muodot Alustapalveluiden kehitt. ja yp Muu

115 Hallinto, tukitoiminnot Kaikki l.muodot Asiointikanavat Muu

116 Hallinto, tukitoiminnot Kaikki l.muodot EAMS palvelu Muu

117 Hallinto, tukitoiminnot Kaikki l.muodot Asianhallintapalvelu Muu

118 Hallinto, tukitoiminnot Kaikki l.muodot Asiakirjahallintapalvelu Muu

119 Hallinto, tukitoiminnot Kaikki l.muodot Asiakastietojen hallinta Muu

120 Hallinto, tukitoiminnot Kaikki l.muodot Asiakkuustietojen hallinta Muu

121 Hallinto, tukitoiminnot Kaikki l.muodot Asiakaspalautteen hallinta Muu

122 Hallinto, tukitoiminnot Kaikki l.muodot Trafin sisäisen turvallisuuden kehittäminen Muu

123 Hallinto, tukitoiminnot Kaikki l.muodot Toiminnan jatkuvuuden kehittäminen ja varmistaminen Muu

124 Hallinto, tukitoiminnot MERENKULKU Kv. Tiedonvaihto merenk. Muu

125 Hallinto, tukitoiminnot MERENKULKU Luotsauksen neuvonta Muu

126 Hallinto, tukitoiminnot MERENKULKU Neuvontapalvelut Muu

127 Hallinto, tukitoiminnot RAUTATIET Jatkuvan kunnossapidon katsastukset Valv

128 Hallinto, tukitoiminnot RAUTATIET Markkinavalvonta rautatiet Valv

129 Hallinto, tukitoiminnot RAUTATIET Kv. tiedonvaihto, rautatiet Muu

130 Hallinto, tukitoiminnot TIELIIKENNE Rekisteröinnin neuvonta Muu

131 Hallinto, tukitoiminnot TIELIIKENNE Ajokortit neuvonta Muu

132 Hallinto, tukitoiminnot TIELIIKENNE Ajoneuvoverotuksen neuvonta Muu

133 Hallinto, tukitoiminnot TIELIIKENNE Sähköisen asioinnin neuvonta Muu

134 Hallinto, tukitoiminnot TIELIIKENNE Tiedon luovutus, Ulkoistetut tietopalvelut Data

135 Hallinto, tukitoiminnot TIELIIKENNE Kv. tiedonvaihto, tieliikenne Muu

136 Hallinto, tukitoiminnot TIELIIKENNE Kumppanihallinta ja sopimukset Muu

137 Sääntely ja vaikuttaminen Kaikki l.muodot Säädöshankesalkku Sääntely

138 Sääntely ja vaikuttaminen Kaikki l.muodot Säädösseuranta Sääntely

139 Sääntely ja vaikuttaminen Kaikki l.muodot Vaikuttaminen Sääntely

140 Sääntely ja vaikuttaminen Kaikki l.muodot Määräysten antaminen Sääntely

141 Sääntely ja vaikuttaminen Kaikki l.muodot KV toiminnan seuranta Sääntely

142 T&K, analyysi, seuranta ILMAILU Tiedonvaihto, riskianalyysit Muu

143 T&K, analyysi, seuranta Kaikki l.muodot Analyysit Muu

144 T&K, analyysi, seuranta Kaikki l.muodot Tutkimus Muu

145 T&K, analyysi, seuranta Kaikki l.muodot Tilastoanalyysit Muu

146 T&K, analyysi, seuranta Kaikki l.muodot Tilakuva-palvelut Muu

147 T&K, analyysi, seuranta Kaikki l.muodot Riskien arviointi Muu

148 Tiedonluovutus TIELIIKENNE Yksittäisluovutus Muu

149 Verotus TIELIIKENNE Ajoneuvovero Muu
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