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1 JOHDANTO

1.1 Loppuraportin sisältö ja rajaus

Tämä raportti on Liikenteen turvallisuusvirastoa Trafia koskevan
vaikuttavuustutkimuksen loppuraportti. Tässä raportissa esitetään yhteenveto
tutkimuksen osaraporteista 1, 2 ja 3 sekä vaikuttavuuden arvioinnin lopputulokset ja
johtopäätökset. Osaraportit ja muut tutkimuksen osajulkaisut on esitetty yhteenvetona
liitteessä 1.

Vaikuttavuustutkimus jaettiin viiteen työpakettiin sekä lisäksi sitä edeltäneeseen
valmistelutyöpakettiin. Tässä raportissa esitetään työpaketin ”Yhteenveto” sisältö.
Tutkimusprojektin rinnalla on alusta asti kulkenut tieteellinen osio, jossa arviointityön
väli- ja lopputulokset julkaistaan ja validoidaan työn edetessä. Tutkimusjulkaisut
ajoittuvat ajallisesti selkeästi projektiraporttien jälkeen. Kuvassa 1 on esitetty
tutkimuksen rakenne sekä loppuraportin suhde tutkimuskokonaisuuteen.

Kuva 1: Tutkimuksen rakenne ja loppuraportin käsittelemä osa
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1.2 Vaikuttavuustutkimuksen tausta

Liikenteen turvallisuusviraston toiminnan yhteiskuntataloudellisesta vaikuttavuutta
tutkittiin valtion panostusten, asiakasmaksujen sekä Trafin toimintojen ja palveluiden
näkökulmista suhteuttamalla panostuksia ja maksuja palveluiden ja toiminnan
vaikuttavuutta vasten. Mitä parempi on saavutetun positiivisen vaikutuksen suhde
käytettyihin panoksiin nähden, sitä tehokkaammasta vaikuttavuudesta voidaan puhua.

Määritelmiä:

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

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

Liikenne- ja viestintäministeriön ja Trafin välinen tulossopimus vuosille 2013-2015
sisältää lukuisia vaikuttavuustavoitteita. Tulostavoitteita on johdettu valtiokonsernin
vaikuttavuustavoitteista lähtien, joiden lähtökohtana edelleen on kulloinenkin
voimassaoleva hallitusohjelma. 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.

Arvioinnin lähtökohtana on Trafin ”output” eli ne palvelut ja toiminnot, joilla on
havaittavissa konkreettinen vaikutus liikennejärjestelmään, sen toimijoihin tai muuhun
yhteiskuntaan. Vaikutuksia ovat liikenneturvallisuus, liikennejärjestelmän
toimintavarmuus, liikenteen kasvihuonepäästöt sekä liikennemarkkinoiden toimivuus ja
tehokkuus. Laskennallisesti vaikutuksia voidaan arvioida hyödyntäen vakiintunutta
käytäntöä 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.

1.3 Tutkimuksen lähtökohdat ja tutkimusongelman ositus

Tässä tutkimuksessa tutkittava ilmiö (tutkimusilmiö, Research Phenomenom) on
laajimmassa muodossaan ”viranomaistoiminnan yhteiskuntataloudellinen
vaikuttavuus”. Tutkimuksen analyysiyksikkönä on Trafi (Unit of Analysis).
Tutkimusilmiötä kuvataan ja selitetään analyysiyksikön avulla. Tämän tutkimuksen
havaintoyksikköinä toimivat Trafin tuottamat palvelut (Unit of Observation).
Analyysiyksikköä eli Trafia ja sen tuottaman vaikuttavuuden määrää tai suuruusluokkaa
tutkitaan tekemällä havaintoja havaintoyksiköstä. Kuvassa 2 on havainnollistettu näiden
tutkimuksen tieteellisten lähtökohtien välisiä suhteita. Tämän raportin fokus ja sisältö
on esitetty punaisessa kehyksessä.
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Kuva 2: Laajempi tutkimusilmiö, analyysiyksikkö, havaintoyksiköt

Tutkimusilmiön selittämisen ja kuvaamisen sekä ilmiötä ympäröivien teorioiden
kehittämisen menetelmäksi valittiin yksittäisen tapauksen tapaustutkimus (single case
study). Tapaustutkimuskohteena (case study object) on Trafi. Menetelmän ja
tutkimuskohteen valintojen perusteina olivat sekä tieteelliset tarpeet ja tavoitteet, että
käytännön ja toteutettavuuden sanelemat seikat. Tässä tutkitaan merkittävää ilmiötä,
jonka aikaisempi tutkimus ja sitä kuvaava kirjallisuus on vähäistä, tai ainakin hajanaista.
Tässä raportissa ei kuitenkaan keskitytä tutkimusilmiön selittämiseen, vaan
analyysiyksikön eli Trafin kuvaamiseen. Laajemman tutkimusilmiön selittäminen
sisältyy rinnalla kulkevaan tieteelliseen validointiin, jossa tässä raportissa esitetty
arviointi toimii yhtenä merkittävänä lähtöaineistona.

Trafi toimii globaalissa liikenneturvallisuuden viranomaiskentässä. Viraston kansallinen
näkyvyys ja tunnettuus johtuvat siitä, että Trafi on viranomaissektorin ja yritysten sekä
viranomaissektorin ja yksityishenkilöiden välisessä kanssakäymisessä
liikennejärjestelmä- ja logistiikka-asioiden osalta ensisijainen yhteystaho,
yhteistyökumppani, lupaviranomainen sekä sääntelijä. Siten Trafilla voidaan arvella
olevan potentiaalia vaikuttaa toiminnallaan yhteiskunnan toimintaan, elinkeinoelämän
kilpailukykytekijöihin sekä hyvinvointivaltion kokonaislaatuun monella tasolla.
Läpinäkyvyys puolestaan on oletusarvoinen seuraus suomalaisesta hallintomallista sekä
sen lähtökohtaisesta avoimuudesta kansalaisille. Läpinäkyvyys ja avoimuus myös
antavat olettaa, että tutkimuskohdetta kuvaavaan aineistoon on hyvä pääsy.

Trafin vaikuttavuustutkimuksen päähypoteesi keskittyy yhteiskunnan Liikenteen
turvallisuusvirastoon käyttämän rahallisen tai muunlaisen panostuksen
hyötykustannussuhteeseen, jossa hyödyt syntyvät vaikuttavuuden kautta. Vaikuttavuus
ja hyödyt voivat syntyä liikenteen turvallisuutta, ympäristöystävällisyyttä tai
toimintavarmuutta parantamalla. Hyötyjen kautta voidaan saada lisätietoa
implikaatioista eli siitä miten, minkälaista ja kuinka paljon hyvinvointia ja
kilpailukykyä se tuottaa Suomelle. Tämä tutkimus kuitenkin keskittyi vaikuttavuuteen,
eikä implikaatioihin. Tavallaan Trafia voidaan arvioida yhteiskunnallisena investointina,
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jonka tehtävänä on tuottaa riittävä määrä hyötyä kansalaisille, organisaatioille ja koko
maalle. Näin ollen päähypoteesi eli tutkimusväittämä esitettiin seuraavasti:

Hypoteesi: Valtion rahallinen ja muu panostus
liikenneturvallisuusviranomaisen toiminnan ylläpitämiseksi tuottaa
vaikuttavuuden kautta yhteiskuntataloudellista hyötyä hyöty-
kustannussuhteella, joka on suurempi kuin yksi.

Tavoitteena oli osoittaa asetettu tutkimushypoteesi joko paikkansapitäväksi tai vääräksi.
Perinteisen lähestymistavan mukaan hypoteesin paikkansapitävyyttä tutkitaan yhden tai
useamman tutkimuskysymyksen avulla. Tässä tutkimuksessa päätutkimushypoteesi
jaettiin kolmeen tutkimuskysymykseen (TK) seuraavasti.

Taulukko 1. Tutkimushypoteesin ositus tutkimuskysymyksiin

Tutkimuskysymykset:

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

TK2 Millä hyötykustannussuhteella TK1:ssa havaitut palvelut tuottavat
vaikuttavuutta?

TK3 Mikä on viranomaisen toiminnan kokonaishyötykustannussuhde?

Niiden vaikutusten osalta, joita ei voida rahassa arvottaa, mutta joilla on nähtävissä
suuri merkitys Trafin vaikuttavuudessa, arviointi suoritettiin laadullisin menetelmin.
Tutkimuksen kohteena oli Trafi kokonaisuudessaan ja kaikki sen toiminnot.
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2 AINEISTO, MENETELMÄT JA TUTKIMUKSELLINEN VIITEKEHYS

2.1 Aineisto ja arviointimenetelmät

2.1.1 Tutkimuksessa käytetty aineisto

Tässä tutkimuksessa aineistona käytettiin sekä julkisesti saatavilla olevaa tietoa, että
Trafin sisäistä aineistoa. Julkisella aineistolla tarkoitetaan esimerkiksi lakeja, asetuksia,
säännöksiä, verkkosivuilta saatavilla olevaa materiaalia sekä tieteellisiä julkaisuja ja
kirjallisuutta. Sisäisellä aineistolla tässä tarkoitetaan mm. Trafin toimittamaa
dokumentaatiota sekä Trafin talous- ja toiminnanohjausjärjestelmään sisältyvää
aineistoa.

Tutkimuksen alussa laadittiin kattava palvelulistaus. Muodostettu listaus sisältää 146 eri
palvelua (tietuetta) ja kattaa koko viraston toiminnan. Kuhunkin tietueeseen sisältyy
runsaasti erilaisia tietolajeja ja metatietoa, mm. palvelun nimi, kohdealue,
liikennemuoto, palvelutyyppi, talouslitteroinnin lähde, palveluryhmä, kuvaus, volyymi
ja soveltuvin erilaista kustannustietoa (esim. työllistävyys tai kustannusvastaavuus).
Tietokantaan lisättiin sen perustamisen jälkeen useita tietolajeja tutkimuksen edetessä,
mm. työpajatyöskentelynä toteutetun palveluiden vaikuttavuusprofiilin tulokset, jossa
jokainen palvelu arvioitiin 20 eri kriteerin suhteen.

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

2.1.2 Vaikutusarviointimenetelmät

Palveluiden positiiviset ja/tai negatiiviset vaikutukset syntyvät usein monimutkaisten
mekanismien seurauksena. Vaikutusmekanismit ovat usein yhdistelmä enemmän tai
vähemmän dokumentoidusta empiirisestä kokemuksesta ja loogisesta päättelystä.
Kuvassa 3 on havainnollistettu eri vaikutusarviointimalleja ja –menetelmiä sekä niiden
välisiä eroja. Parhaimmillaan vaikutusarviot voivat perustua analyyttisiin menetelmiin.
Tällöin käytettävissä on matemaattinen tai muu malli, josta tulokset voidaan johtaa
kunhan mallin tarvitsemat muuttujat ja parametrit kyetään määrittelemään tai
mittaamaan. Empiirisissä menetelmissä havainnot mallinnetaan niin, että niiden avulla
voidaan analysoida erilaisia skenaarioita – kuten esimerkiksi palvelun kehittämisen tai
lisähyödyntämisen tuottamia marginaalivaikutuksia. Tällaisia empiirisiä malleja esiintyy
runsaasti insinööritieteessä (esim. tienparannusten liikenneturvallisuusvaikutukset),
terveystieteessä (esim. tupakoinnin terveysvaikutukset tai vaikutukset
elinaikaodotteeseen) ja taloustieteessä (esim. veroleikkausten vaikutukset). Loogisiin ja
heuristisiin menetelmiin puolestaan liittyy tyypillisesti jokin päättelyketju ja arvioita
asioiden tai ilmiöiden välisistä vuorovaikutus- tai riippuvuussuhteista. Yleensä mallien
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käyttö vaatii asiantuntijan tulkintoja, joissa pyritään huomioimaan mallin
ominaisuuksien luotettavuus ja tarkkuus suhteessa käytettävissä olevaan
lähdeaineistoon.

Kuva 3: Mallit vaikuttavuuden arvioinnille

Taulukossa 2 alla on kuvattu eri vaikutusarviointimalleja, niiden ominaisuuksia ja
aineistotarpeita (muokattu lähteestä Leviäkangas, 2009).
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Taulukko 2. Arviointimenetelmätyypit
Menetelmä Ominaisuudet Aineistotarpeet (esimerkkejä)

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

Tunnetut muuttujat

Empiirinen,
validoitu

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

Ehdolliset tai kuvaavat muuttujat

Empiirinen,
validoimaton

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

Historiallinen data, aikasarjat,
aiempi laadullinen tai
määrällinen tutkimus

Looginen,
kuvaileva

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

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

Heuristinen

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

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

Kaikkia yllä mainittuja malleja sovellettiin tässä tutkimuksessa, lukuun ottamatta
puhtaasti analyyttisiä menetelmiä. Suurin osa vaikutuksista määriteltiin kuvailevien
loogisten mallien avulla. Kompleksisen vaikutusarviointiongelman ratkaisemisessa
yhden ainoan mallin soveltaminen ei ole yleensä mahdollista, eikä myöskään
mielekästä.

2.1.3 Vaikutusmekanismien määrittelymenetelmä

Kunkin tutkitun palvelun yhteydessä (kohdan ”vaikutusmekanismit” alla) esitettiin
palvelun vaikutusmekanismin mallinnus ja/tai päättely sekä sanallisesti että visuaalisesti
vaikutusmekanismikartan avulla. Malleissa käytettiin seuraavan tyyppisiä objekteja:
toimijat ja/tai toiminnan kohteet, toimenpiteet ja niillä toiminnan kohteeseen
aikaansaadut muutokset, vaikutus, eli hyöty tai haitta ja; tahot, joihin vaikutukset
(hyödyt tai haitat) primääristi kohdistuvat. Lisäksi kartoissa esitettiin eri objektien
välisiä riippuvuus- ja vuorovaikutussuhteita sekä erikseen korostettu viraston toiminnan
aikaansaamia muutoksia, joilla arvioidaan olevan suoraa tai välillistä
yhteiskuntataloudellista vaikuttavuutta.
Esitetyissä vaikutusmekanismeissa toimijalla tarkoitetaan joko viranomaistoimijaa (so.
Trafi), muuta organisaatiota tai tietyissä tapauksissa jopa yksityishenkilöä. Toiminnan
kohteella viitataan palvelun ensisijaiseen tarkastelu- tai käsittelykohteeseen, joka
tyypillisesti on joko kalustoyksikkö (ajoneuvo tai muu liikkuva kalustoyksikkö),
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henkilö (kuljettaja, miehistön jäsen, liikkuja, opettaja/kouluttaja, jne.), toimija
(liikenneoperaattori, koulutusorganisaatio, terminaalin pitäjä, jne.), infrastruktuurin osa
(fyysinen osa tai vaikka tietojärjestelmä) tai käytänne. Kuvassa 4 on esitetty
esimerkkinä liikkuvan kaluston tarkastuksia ja valvontaa kuvaava geneerinen
vaikutusmekanismikartta.

Kuva 4: Esimerkki vaikutusmekanismikartasta (liikkuvan kaluston tarkastukset)

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

2.1.4 Hyöty-kustannusanalyysi

Hyöty-kustannusanalyysissa verrataan yleensä nykyarvoisten hyötyjen ja kustannusten
suhdelukua. Suhdeluvun ollessa >1 ovat hyödyt suurempia kuin kustannukset ja
investointi on kannattava. Hyöty-kustannusanalyysissa on kuitenkin lukuisia kohtia ja
näkökulmia, jotka on joko päätettävä tai niistä tulee olla tietoinen analyysia tehdessä.
Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin kokonaishyötyjä ja -kustannuksia sekä
poikkileikkaustilannetta, joka yksinkertaisti analyysia esimerkiksi siten, ettei
nykyarvolaskentaa tarvinnut soveltaa.
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2.2 Vaikutusten hinnoittelu, arvottaminen ja kustannukset

2.2.1 Hinnoittelu- ja arvottamistavat

Tässä luvussa kuvataan vaikutusarvioinneissa käytettyjä vaikutusten (kustannukset ja
hyödyt) hinnoittelutapoja. Hintojen määrittämiseen, tai arvottamiseen on käytettävissä
useita tekniikoita. Arvottamismenetelmiä ja –tekniikoita on esitetty alla olevassa
taulukossa 3. (Katso tarkemmat kuvaukset Mononen ja Leviäkangas 2015b ja taustoja
esimerkiksi Leviäkangas 2009, van Wee ja Roeser 2013, van Wee et al. 2014, Hautala
ja Leviäkangas 2007.)

Taulukko 3. Arvottamismenetelmiä
Menetelmä Englanniksi Keskeisin ominaisuus

Markkina-arvo tai
–hinta Market value

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

Historiallinen
kustannus Historical cost Perustuu yleensä esimerkiksi

kustannuskirjanpitoon tai hankintahintaan.

Varjohinta Shadow price

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

Maksuhalukkuus Willingness-to-pay
/ WTP

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

Hyväksymis-
halukkuus

Willingness-to-
accept / WTA

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

Vahinkokustannus Cost of damage

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

Välttämiskustannus Avoidance cost

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

Asiantuntija-arvio Expert assessment

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

Kuvassa 5 on havainnollistettu menetelmien välisiä eroja ja soveltuvuutta.
Yksityissektori käyttää useammin taloustieteeseen nojaavia menetelmiä siitä
yksinkertaisesta syystä, että yksityissektorilla perinteisesti keskitytään enemmän rahalla
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mitattaviin määreisiin. Julkissektorilla tulevat useammin kyseeseen monimutkaisemmat
ja epäsuoremmat menetelmät, koska päätöksentekoprosessiin liittyvät muuttujat ovat
pääsääntöisesti monilukuisempia ja heterogeenisempiä. (Leviäkangas 2009)

Kuva 5: Lähestymistavat, menetelmät ja tekniikat hintojen arvottamiseksi

2.2.2 Onnettomuuskustannukset

Onnettomuusriskejä alentavat palvelut vähentävät tai lieventävät onnettomuuksia.
Turvallisuuteen liittyvät kustannussäästöt, joihin luetaan esimerkiksi palveluiden
aikaansaama lisääntynyt liikenneturvallisuus, kohdistuvat kaikkiin liikkujiin ja
toimijoihin.

Onnettomuuksien yksikkökustannukset sisältävät yleensä useita elementtejä. Näitä
voivat olla materiaaliset ajoneuvovahingot, infrastruktuurille koituvat aineelliset
vahingot, sairaanhoitokulut, inhimilliset menetykset, ympäristölle aiheutuneet vahingot
tai tuotannolliset menetykset. Keskeisimpiä lähteitä onnettomuuskustannusten
määrittämiseen olivat tieliikenteen onnettomuuskustannusten yksikköarvot sekä
alusliikenteen onnettomuuksien kustannukset.

Henkilövahinkojen kustannusten osalta noudateltiin Liikenneviraston ohjetta (Tervonen
ja Ristikartano 2010). Meriliikenteen onnettomuuksien osalta nojauduttiin
Merenkulkulaitoksen selvitykseen (MKL 2008).

2.2.3 Aikakustannukset

Aikakustannussäästöihin luetaan laajalti kaikkiin yhteiskunnan sektoreihin ulottuvat
aikasäästöt, kuten kaikkien liikennejärjestelmän käyttäjien kokema aikahyöty niin
työajan, kuin vapaa-ajankin osalta. Mikäli palvelulla on vaikutus matkustus- tai
kuljetusaikoihin, on sillä myös vaikuttavuutta liikkujien tai toimijoiden
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aikakustannuksiin. Vaikutukset voivat teoriassa olla hyötyjen lisäksi myös haittoja.
Matka-ajan tuottaa liikkujalle hyötyä tai kuljetusajan säästöjä yritykselle, jonka arvo
perustuu säästetyn ajan käyttämiseen vaihtoehtoiseen toimintoon (esimerkiksi
työskentely, asiointi tai vapaa-aika). Palvelut, jotka mahdollistavat ajan vaihtoehtoisen
käytön saavat näin ollen aikaan aikakustannussäästöjä.

Liikenneinvestoinneissa Suomessa käytetyt yksikköarvot on määritetty kolmessa
matkan tarkoitusta kuvaavassa luokassa: työajan matkat, työssäkäyntimatkat sekä
asiointi- ja muut vapaa-ajan matkat. Aikakustannukset työajan osalta perustuvat työajan
arvoon eli keskipalkkoihin. Tällä tarkoitetaan palkkakustannuksia kokonaisuutena, eli
ne sisältävät myös palkan sivukulut. Muiden matkan tarkoitusryhmien arvot on johdettu
tästä työaikaa kuvaavasta arvosta perustuen kansainväliseen empiiriseen tutkimukseen.
(Tervonen ja Ristikartano 2010)
Aikakustannuksia ei tässä tutkimuksessa erikseen arvioitu tai yksilöity määrällisellä
tasolla.

2.2.4 Ympäristökustannukset

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

Liikenteestä ilmaan kohdistuville päästöille määriteltyjä haittakustannuksia käytetään
yleisesti tie-, rautatie- ja vesiväylähankkeiden yhteiskuntataloudellisessa
vaikutusarvioinnissa (Tervonen ja Ristikartano 2010). Liikenteen päästöjen
haittakustannuksia käytetään myös liikenteeltä kannettujen verojen ja maksujen tason
määrittämisessä tai näiden tason arvioinnissa. (Gynther et al. 2012) Liikenteen päästöt
ovat usein myös tiukasti sidoksissa liikenteen energian kulutukseen, eli luonnonvarojen
käyttöön.
Jotkin tässä tutkimuksessa sovelletut yksikkökustannukset sisältävät
ympäristökustannuksia muiden kustannuslajien ohella. Esimerkiksi alusliikenteen
onnettomuuksien kustannukset (MKL 2008) sisältävät henkilö-, omaisuus- ja muiden
kustannusten lisäksi öljyntorjuntaan, elinkeinoihin, matkailuun, virkistyskäyttöön,
luonnonarvoihin ja esteettisiin ominaisuuksiin kohdentuvia ympäristökustannuksia.

2.2.5 Toiminnalliset kustannussäästöt ja muut vaikutukset

Toiminnallisia kustannussäästöjä ei ole tässä tutkimuksessa erikseen arvioitu tai
yksilöity määrällisellä tasolla palvelukohtaisesti. Sen sijaan useihin tutkimuksessa
käytettyihin, toisaalla määriteltyihin kustannuslajeihin ja -tietoihin tai
yksikkökustannuksiin sisältyy toiminnallisia kustannussäästöjä, muiden kustannuslajien
ohella. Esimerkiksi meriliikenteen osalta Merenkulkulaitoksen (2008) määrittelemät
onnettomuuskustannukset sisältävät myös toiminnallisia kustannuksia. Sama pätee
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tieliikenneonnettomuuksien yksikkökustannuksiin (Tervonen ja Ristikartano 2010) -
mukana ovat mm. tuotannolliset menetykset.

2.2.6 Tiedon arvo päätöksenteossa ja hyödykkeenä

Merkittävä osa Trafin palveluista on tavalla tai toisella tietopalveluita. Tietopalvelulla
tässä tarkoitetaan toimintoa, joka painottuu tiedon keräämiseen, ylläpitämiseen,
päivittämiseen, varastoimiseen tai luovuttamiseen. Tiedon arvo koostuu useista eri
tekijöistä, kuten oikeellisuudesta, oikea-aikaisuudesta, luotettavuudesta, tarkkuudesta,
saatavuudesta ja hinnasta. Yksittäinen päätöksentekotilanteen toimija (tai yleensä tiedon
tarvitsija) arvottaa tilanne- ja tapauskohtaisesti tarvittavan tiedon arvon (Leviäkangas
2011). Ennen varsinaista päätöstä tai toimintaa tiedon arvo on odotusarvoinen ja vasta
päätöksen tai toiminnan jälkeen voidaan havaita tiedon todennettu arvo.

2.3 Palveluiden vaikuttavuuden jakaumavaikutukset
Palveluiden vaikutukset jakautuvat viraston sisäisesti, valtionhallintoon, koko julkiseen
talouteen sekä lopuksi laajemmin yhteiskuntaan ja kansantalouteen. (Kuva 6.) Viraston
sisäisesti kohdistuvat positiiviset vaikutukset ovat pääasiassa viraston tuottavuuteen
kohdistuvia, esimerkiksi tehokkuuden nousu siten, että vähemmillä resursseilla
tuotetaan entiset palvelut. Tällöin palvelut tulevat käytännössä halvemmiksi eikä
parhaassa tapauksessa palveluiden laatu alene. Julkiseen talouteen voi kohdistua
positiivisia vaikutuksia, jos Trafi saa toiminnallaan aikaan resurssisäästöä ja/tai laadun
parantumista muualla hallinnossa. Kansantalouteen ja varsinkin yhteiskuntatalouteen
kohdistuvat vaikutukset ovat tärkeimmät. Näitä ovat varsinkin onnettomuus- ja
ympäristökustannusten säästöt.
Valtionhallinnon oman tuottavuusohjelman kannalta kaikki nämä vaikutukset ovat
oleellisia, mutta yhteiskuntataloudellinen vaikuttavuus on se, jolle hyvinvointi laajalti
rakentuu. Sisäinen tehokkuus saattaa esimerkiksi palkita viraston johtoa, mutta samalla
huonontaa kansalaisille tarjottavaa palvelua joko laadullisesti tai määrällisesti. Tämän
johdosta tämä tutkimus nojautui ensisijaisesti yhteiskuntataloudellisten vaikutusten
arvioinnille, vähättelemättä muita vaikuttavuuden osa-alueita.
Yhteiskuntataloudellisen kannattavuuden arvioinnissa on oleellista tunnistaa
perussääntö: palvelu on yhteiskuntataloudellisesti kannattava, kun se tuottaa jollekulle
hyötyä siten, etteivät muut joudu huonompaan asemaan palvelua tuotettaessa tai
käytettäessä (ns. Pareto-optimi). Tiukan tulkinnan mukaisesti esimerkiksi kustannusten
kattaminen palvelumaksuin tilanteessa, jossa palvelulle ei ole todellista vaihtoehtoa
(monopoli), ei sinänsä ole merkki yhteiskuntataloudellisesta kannattavuudesta. Jos sen
sijaan palvelun käyttäjä hyötyy palvelusta enemmän kuin hän siitä maksaa ja mitä ovat
palvelun tuottamiskustannukset, on palvelu yhteiskuntataloudellisesti kannattava. Sama
johtopäätös on tilanteessa, jossa palvelun käyttäjällä on vaihtoehtoja palvelulle, jolloin
palvelun hankintapäätös on vapaaehtoinen ja perustuu palvelun käyttäjän olettamaan
saavutettuun hyötyyn.

Palvelut, joissa hyöty, säästö tai kustannusten kattaminen on pelkkä tulonsiirto
osapuolelta toiselle, eivät ole välttämättä yhteiskuntataloudellisesti kannattavia – mutta
eivät myöskään välttämättä kannattamattomia.
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Kuva 6: Vaikuttavuuden jakaumavaikutukset

2.4 Käytetyt luokitteluperusteet
Tässä raportissa kuvatuissa tutkimuksen eri vaiheissa, sekä myös kolmessa edellisessä
osaraportissa käytettiin tilanteesta, tavoitteesta ja asiayhteydestä riippuen erilaisia
luokitteluja, aina sen mukaan mikä oli kulloinkin tarpeen tai tarkoituksenmukaisinta.
Tarkoituksenmukaisuus määräytyi tapauskohtaisesti joko tutkimuksen menetelmien ja
tavoitteiden vaatimuksesta, tai esimerkiksi löydettävissä ja käytettävissä olevan
lähtöaineiston perusteella. Tähän lukuun on koottu yhteenveto eri luokitteluperusteista
sekä kerrottu missä yhteydessä tai vaiheessa kutakin luokittelua sovellettiin. Taulukossa
4 on esitetty yhteenveto tutkimuksessa käytetyistä luokitteluista.
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Taulukko 4. Yhteenveto tutkimuksessa käytetyistä eri luokitteluperusteista
Minkä mukaan
luokiteltu?

Luokat Missä luokittelua on käytetty?

Palvelun kohde

Toimijat

Liikennevälineet
Kuljettajat ja henkilöstö

Infrastruktuuri
Muut

Vaikutusmekanismit

Päätösmatriisin pääluokkien osa-
alueet

On mukana metatietona kaikissa
palveluissa

Tulosten yhteenveto

Trafin ydinprosessi

Organisaatioluvat

Henkilöluvat
Tarkastukset

Infraluvat
Liikennevälineluvat

Tiedon luovutus

Tähän on viitattu palvelun
kuvauksessa, mikäli jotkin
ydinprosessit auttavat kuvaamaan
käsiteltävän palvelun rakennetta
ja/tai toteuttamistapaa

Liikennemuoto

Tieliikenne

Meriliikenne
Ilmailu

Raideliikenne
Kaikki l.muodot

Raportin päälukujen jaottelu
Tulosten yhteenveto

On mukana metatietona kaikissa
palveluissa

Vaikuttavuuden
pääluokka, osa-alue
ja osatekijä

Kolme pääluokkaa, joiden
alla kahdeksan osa-
aluetta, jakaantuen
edelleen yhteensä 20
osatekijään

Viittaukset päätösmatriisiin ja siinä
arvioituihin vaikutuspotentiaaleihin
eri osatekijöiden suhteen

Trafin strategisen
tason toiminto

Viranomaistoiminnot

Tietopalvelut
Sääntely

Tulosten yhteenveto

Maksuperustelaki /
Valtionkonttori

Markkinasuoritteet
Julkisoikeudelliset

suoritteet
Erityislakeihin perustuvat

suoritteet

Keskustelu palveluiden tai
toimintojen
kustannusvastaavuuksista
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3 TRAFIN TOIMINNALLINEN ARKKITEHTUURI JA
TOIMINTAYMPÄRISTÖ

3.1 Taustaa

Liikenteen turvallisuusvirasto 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.

Trafin työllistävyys on noin 500 henkilötyövuotta (HTV) vuosittain. Nykyisellään
Trafin vuosittaiset toimintamenot ovat suuruusluokkaa 150 M€/a, sisältäen sekä
maksullisen, että maksuttoman toiminnan kustannukset. Vuosituotto koostuu pääosin
valtion budjettituotosta (vuonna 2013 noin 30 %), maksullisen toiminnan tuotoista
(vuonna 2013 noin 60 %) sekä vuosibudjettien välisistä siirroista (vuonna 2013 noin
10 %). Näiden lukujen lisäksi Trafin vuosiliikevaihto sisältää n. 0,8 miljardia euroa
veroluontoisina tuloina, koostuen valtion ajoneuvoverotuksen maksuista. (Trafi 2014)

3.2 Tehtävät

Liikenteen turvallisuusviraston toiminta perustuu annettuun lakiin (863/13.11.2009) ja
asetukseen (865/13.11.2009). Lain mukaan ”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.”

Suoraan Trafia koskevassa laissa ja asetuksessa Trafin tehtävät on määritelty verrattain
väljästi ja suhteellisen yleisellä tasolla. Tässä valossa Trafin toiminnan suuntaamiseksi
ja ohjaamiseksi lainsäädännön puitteissa näyttäisi olevan siis erittäin paljon
liikkumavaraa. Todellisuudessa Trafia ohjaavat myös muutkin lait, esimerkiksi
ajokorttilaki (386/2011), tieliikennelaki (267/1981), merilaki (674/1994), rautatielaki
(304/2011) ja ilmailulaki (864/2014) – ja monet muut lait ja asetukset. Nämä asettavat
Trafille suoraan lisätehtäviä ja -vastuita. Tämän lisäksi runsaslukuinen määrä erilaisia
kansainvälisistä sopimuksista ja säännöksistä johtuvia pakollisia viranomaistehtäviä ja -
vastuita on sovittu kansallisella tasolla Trafin hoidettaviksi – tämä koskee kaikkia
liikennemuotoja. Liikennemuodoittain päätehtävät voidaan yksinkertaistaen tiivistää
seuraavasti:

· Tieliikenteessä Trafi vastaa erityisesti kuljettajien, kuljettajakoulutuksen ja
ajoneuvojen vaatimuksenmukaisuudesta. Trafin asiantuntijat ovat mukana
valmistelemassa sekä EU- että kansallisen tason säädöksiä. Trafi toimii myös
ajoneuvoliikennerekisterin pitäjänä, siihen liittyvän tiedon luovuttajana sekä
ajoneuvoverojen kerääjänä.
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· Ilmailu toimii voimakkaan kansainvälisen sääntelyn alaisuudessa. Ilmailussa
Trafi 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.

· Myös meriliikenteessä virnaomaistoiminnot määräytyvät vahvasti EU:n ja
kansainvälisten linjausten mukaisesti. Trafi osallistuu sekä meriliikenteen
kansainväliseen yhteistyöhön, että EU:n piirissä tapahtuvaan meriliikenteen ja
sen sääntelyn kehittämiseen. Kansainvälisten sopimusten ja EU-sääntelyn lisäksi
tarvitaan myös merenkulkua ja vesiliikennettä koskevaa kansallista
lainsäädäntöä ja kansallisia määräyksiä. Meriliikenteen kansainvälistä ja
kansallista lainsäädäntöä täydentävät ja tarkentavat Trafin antamat monet
määräykset.

· Rautatieliikenteessäkin kehitys etenee vahvasti EU:n ja kansainvälisten
linjausten tahdissa. Kansainvälisten määräysten sovittaminen kansallisiin
olosuhteisiin on erittäin merkittävä toiminta-alue. Trafi tekee tiivistä yhteistyötä
Euroopan rautatieviraston, Euroopan komission ja muiden EU:n jäsenvaltioiden
turvallisuusviranomaisten kanssa. Trafin keskeisenä tehtävänä on valvoa ja
kehittää rautatieturvallisuutta, ympäristöystävällisyyttä ja rautatiejärjestelmän
yhteentoimivuutta sekä valmistella normeja. Virasto myöntää rautatiesektorin
toimijoille turvallisuustodistukset ja rautatiejärjestelmän osajärjestelmien
käyttöönottoluvat sekä ylläpitää rautatiekalustorekisteriä ja hoitaa
rautatiehenkilöstön kelpoisuus- ja koulutusasioita.

Näiden lisäksi Trafin tehtäväkenttään sisältyy mm. liikennejärjestelmän toimivuuteen,
toimintavarmuuteen, riskienhallintaan ja markkinavalvontaan liittyviä toimintoja, jotka
usein eivät kohdistu yksittäiseen liikennemuotoon, vaan laajemmin.

3.3 Ohjaus

Vuodesta 2013 lähtien virastojen ja laitosten kanssa tehtävät tulossopimukset ja
tulostavoitteet laaditaan hallituskauden mittaiseksi, nyt siis vuosille 2013-2015.
Tavoitteet johdetaan hallitusohjelmasta ja hallituksen strategisesta
toimeenpanosuunnitelmasta. Tulosohjausasiakirjoina toimivat tulossopimus,
eduskunnan päättämät talousarviot sekä seurantatiedot. Tulossopimus sisältää taulukot,
joissa on kuvattu seurattavat vaikuttavuustavoitteiden mittarit ja muut seurattavat
mittarit.

3.4 Kansainvälinen ja kansallinen sääntely

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.

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
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toteutetaan jäsenmaissa suoraan asetuksen mukaisesti, kun taas direktiivit toteutetaan
kansallisella lainsäädännöllä normaalina lainsäädäntöprosessina. Trafi tukee tätäkin
toimintaa monin tavoin - tarpeen mukaan ja valtuuksiensa puitteissa.

Kansalliseen sääntelyyn liittyen Trafilla on selkä mandaatti teknisenä asiantuntijana ja
kansainvälisiin organisaatioihin kuuluvana jäsenenä. Trafin panosta tarvitaan paitsi
operatiivisen toimintaan myös liikennepolitiikan yleisten linjausten ja erilaisten
strategioiden laatimisessa ja toteuttamisessa.

3.5 Toimintaympäristö ja sen muutokset

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.

Liikennesuoritteiden kehitys
Vuosien 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. (European Union 2013)

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.
Tämä syy-yhteys oli todennettavissa vertaamalla tavaraliikenteen trendiä
bruttokansantuotteen trendiin. Samanaikaisesti matkustajaliikenteen kasvukin taittui
maltillisemmaksi, vuosien 2009-2010 kohdalla oli jopa lievää laskua
matkustajaliikenteen kokonaismäärissä.

Liikenneturvallisuustrendit
Liikennemäärien ja -suoritteiden kasvusta huolimatta liikenneturvallisuuden
kehitystrendit Euroopassa ovat olleet viimeksi kuluneen parin vuosikymmenen aikana
kokonaisuutena positiivisia, erityisesti tie- ja raideliikenteessä. Tieliikennekuolemien
vuosittainen lukumäärä EU-27 alueella on vuoteen 2001 verrattaessa lähes puolittunut.
(Kuva 7.)
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Kuva 7: Tieliikennekuolemien kehitys EU jäsenmaissa 2001-2012 (2001=100%)

Ilmailun osalta tilastoista ei ollut havaittavissa selkeää trendiä. Tämä johtuu yksinomaan
onnettomuuksien pienestä lukumäärästä, jolloin yksittäinen onnettomuus saattaa
aiheuttaa koko vuoden liikennekuolemat ja taas toisaalta toisina vuosina ilmailussa ei
tapahdu yhtään kuolemaan johtanutta liikenneonnettomuutta. Raideliikennekuolemat
ovat vuoteen 1990 verrattuna vähentyneet noin kolmasosaan. EU-15 maiden osalta
raideliikennekuolemat vuonna 2011 olivat vain n. 13 % vuoden 1990 tasosta. Pitkän
aikavälin kokonaistrendi on ollut raideliikenteessä erittäin positiivinen. Meriliikenteen
osalta  ei  ollut  käytettävissä  EU -tasoista liikennekuolematilastoa, eikä muustakaan
onnettomuusaineistosta ollut havaittavissa selkeätä kehitystrendiä suuntaan taikka
toiseen. (EC DG MOVE 2013, European Union 2012, European Union 2013)

Kasvihuonepäästöt ja energiankulutus
Kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen on ollut erittäin vaatimatonta ja joissakin
maissa kehitys on ollut jopa negatiiviseen suuntaan eli päästöt ovat olleet kasvussa.
Vuoteen 1990 verrattaessa liikenteen kasvihuonepäästöt olivat kasvaneet 29 % vuoteen
2009 mennessä. (European Union 2013). (Kuva 8.) Vuoden 2007-2008 kohdalla on
nähtävissä lievä lasku kasvihuonepäästöissä. Tämä todennäköisesti kuitenkin selittyy
suurelta osin samanaikaisesti tapahtuneessa merkittävässä notkahduksessa etenkin
tavaraliikenteen liikennesuoritteissa, joka puolestaan johtui talouden voimakkaasta
laskusuhdanteesta.
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Kuva 8: Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen (CO2 ekvivalentti) muutos EU jäsenmaissa
2001-2012

Kaiken kaikkiaan on vaikeaa nähdä että kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi laaditut
sopimukset, strategiat ja toimenpiteet olisivat ainakaan vielä toistaiseksi lähteneet
merkittävästi vaikuttamaan liikenteen kasvihuonepäästöjen määriin suotuisalla tavalla.

Liikenne- ja viestintäministeriölle (LVM) energiankulutus on yksi huomion kohde ja
LVM onkin todennut, että vaikka liikenteen kasvihuonekaasujen päästöt ovat Suomessa
alentuneet, niin energian kulutus on edelleen kasvussa. Myöskään energiankulutuksen
vähentämiseksi laaditut toimenpiteet (esim. uudet käyttövoimat ja energiatehokkaampi
ajoneuvoteknologia) eivät ole toistaiseksi vaikuttaneet liikenteen
kokonaisenergiankulutuksen määriin suotuisasti.

3.6 Johtopäätöksiä

Trafin rooli liikenteen turvallisuus- ja ympäristöpolitiikan yhtenä toteuttajana on
merkityksellinen. Tietovarastojen hallinnoijana Trafin rooli on myös vahva ja tämä
korostuu tulevaisuudessa.

Liikenneturvallisuudessa mm. kulkuneuvojen teknologinen kehitys ja siihen liittyvä
sääntely ovat parantaneet liikenneturvallisuutta merkittävästi. Trafin osalta tämän
arvioitiin tarkoittavan toiminnan suuntaamista yhä enemmän riskitekijöiden
tunnistamiseen ja niiden poistamiseen ja minimoimiseen. Kuljettajien ja muun
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henkilöstön koulutuksen valvominen ja pätevyyden varmistaminen säilyvät oleellisina
perustehtävinä. Ympäristön osalta suurimmat haasteet ovat vielä edessä. Yhä suurempi
huomio liikennepolitiikassa tulee kohdistumaan päästöihin, energiankulutukseen sekä
ympäristöllisiin teemoihin, kuten ympäristöriskien hallintaan, mutta todennäköisesti
myös järjestelmätason laajoihin hyvinvointivaikutuksiin (työpaikat, talous, terveys,
kansalaisyhteiskunta, jne.).

Trafin tulosohjausjärjestelmää arvioitaessa havaittiin, että tulosohjauksen mittarit eivät
välttämättä aina kohdistu Trafin laissa määriteltyyn tehtäväkenttään ja toisaalta, tiettyjä
olennaisia tehtäviä ja niiden toteuttamisen tuloksellisuutta ei mitata lainkaan. Vaikka
kaikkien asetettujen tehtävien tuloksellisuutta ei ole tarkoituksenmukaista eikä aina
mahdollistakaan mitata, havaittujen ”sokeiden pisteiden” lähempi tarkastelu olisi
erittäin perusteltua.

Yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden osalta useasta tavoitteesta puuttuvat selkeät
indikaattorit ja mittarit. Muun muassa matka- ja kuljetusketjujen yhteentoimivuus ja
joukkoliikenteen palvelutason parantaminen ovat vailla mittareita. Tällöin on riskinä se,
etteivät kyseiset tavoitteet johda riittävän konkreettisiin toimiin, koska ilman
mittarointia toimintaa on vaikeaa suunnata. Mittaroinnilla on myös kääntöpuolensa ja
väärin rakennetut suoritusindikaattorit voivat johtaa vääriin toimiin. Tämä tarkoittaa sitä
riskiä, että tavoitemittareiden täyttämisestä tulee itsetarkoitus, jolloin perustoiminnot ja
menestyksellisen toiminnan pohjalla olevien perusprosessien kehittäminen ja
johtaminen jäävät liian vähälle huomiolle. Tästä syystä mittareita tulee olla mieluummin
useita, jotka kattavat toimintaa ja sen vaikuttavuutta eri näkökulmista. Riittävän
moniulotteinen ja -tahoinen tulosohjausjärjestelmä varmistaa vaikuttavuuden
monipuolisen pohdinnan. 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.

Kevyt liikenne puuttuu Trafin toiminta- ja palveluarkkitehtuurista. Kevyen liikenteen
poissaolo on huomionarvoista siksi, että kevyen liikenteen politiikat ja strategiat ovat
mitä suurimmissa määrin ympäristöpolitiikkaa ja liikenteen 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 2013).
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4 TUTKIMUKSEN RAJAUS JA NÄYTTEEN MÄÄRITTELY

4.1 Menetelmän kehittäminen, aineisto ja kriteeristöt

Trafin palveluvalikoimassa on tunnistettavissa satoja (ryhmittelytavasta riippuen 150-
700) palvelutuotteita. Tutkimuksen alkuvaiheessa verotukseen liittyvät toiminnot,
puhtaasti hallinnolliset toiminnot sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnot rajattiin
varsinaisen vaikuttavuustutkimuksen ulkopuolelle. Kuvassa 9 on esitetty rajaukseen
liittyvän menetelmän kehityksen ja aineiston keräämisen prosessi.

Kuva 9: Rajausmenetelmän kehityssykli ja aineiston kerääminen

Arviointia varten laadittiin arviointikriteeristö ja –asteikot. Arviointikriteeristö on
esitetty taulukossa 5.
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Taulukko 5. Vaikuttavuuden osatekijän mukaiset arviointikriteerit
Pääluokka Osa-alue Osatekijä / kriteeri

Liikenneturvallisuus

Kuljettaja / henkilöstö
Osaaminen, koulutus, taidot
Kunto
Valistuneisuus, asenteet

Kalusto Kunto

Liikenneympäristö
Infran kunto
Infran suunnitteluohjeet
Infran käyttöaste (altistus)

Toimijat Toimijat

Ympäristöystävällisyys

Kalusto
Kunto
Käyttövoima
Päästöt

Suorite Suorite

Liikenneympäristö Infran kunto
Infran suunnitteluohjeet

Valvonta Valvonta
Liikkumisen tavat Liikkumisen tavat

Muut kriteerit

Liikennejärjestelmän
toimintavarmuus

Normaalioloissa
Poikkeusoloissa

Liikenteen tilakuva Liikenteen tilakuva
Markkinavalvonta Markkinavalvonta

Palvelut arvioitiin työpajassa, jossa käytiin läpi kattava 146 viraston palvelua sisältänyt
palvelulistaus. Lopputuloksena saatiin päätösmatriisi, jossa jokainen palvelu oli arvioitu
jokaisen yllä mainitun 20 kriteerin suhteen. Päätösmatriisi analysoitiin monikriteerisellä
päätösanalyysimenetelmällä (Multiple Criteria Decision Analysis MCDA, ELECTRE
III; Belton ja Stewart 2002). Päätösanalyysi tuotti suositukset tutkimuksen
rajauspäätöksiä varten, suosituksissa palvelut luokiteltiin kolmeen koriin. Rajaukseen
tarvittavan tiedon määrittely ja keräys kyettiin hallitsemaan hyvin ja siihen valitut
prosessit ja menetelmät olivat toimivia. Kuvassa 10 on esitetty koko rajausprosessin
kuvaus.
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Kuva 10: Rajausprosessi
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4.2 Tutkimuksen rajaus

Kaikki 146 tarkastelussa mukana ollutta palvelua luokiteltiin kolmeen koriin:

Kori 1 ja 2: Palvelut, joille pyritään suorittamaan täysimittainen kvantitatiivinen
(kori 1) tai kvalitatiivinen (kori 2) vaikuttavuuden arviointi.

Kori 3: Palvelut, joihin ei tämän tutkimuksen yhteydessä tulla jatkossa
puuttumaan tai keskittymään.

Tutkimusryhmä esitti lähemmin tutkittavaksi neljää palvelua kustakin
liikennemuotoryhmästä. Eräiden liikennemuotojen osalla esitettiin näiden neljän
palvelun lisäksi vaihtoehtoisia palveluita arvioitaviksi. MCDA –analyysi osoitti, että
myös nämä vaihtoehtoiset palvelut olisivat tutkimusryhmän ja seuraavien
tutkimusvaiheiden kannalta hyviä ehdokkaita (Mononen ja Leviäkangas 2014).
Tutkimusryhmän esitysten ja sitä seuranneen päätöksentekoprosessin jälkeen
muodostettiin seuraava lopullinen tutkimuksen rajaus:

· Kori 1
o Ilmailu

§ Organisaatiolupien valvonta
§ Asematasotarkastus
§ Lentoasemahyväksyntä
§ Henkilöluvat

o Tieliikenne
§ Kuljettajaopetukseen liittyvät päätökset ja luvat
§ Ajoneuvotekniset lausunnot ja luvat
§ Ajoneuvojen rekisteröinti ja tiedon luovutus

o Meriliikenne
§ Alusten turvallisuusjohtamisjärjestelmät
§ Pätevyyskirjat henkilöille
§ Alusten rekisteröinti, vaihdanta
§ Alustarkastukset

o Raideliikenne
§ Valvontatehtävät kentällä
§ Auditoinnit
§ Vaaralliset aineet, valvonta
§ Kunnossapitotoimijoiden hyväksyntä

· Kori 2
o Säädöshankesalkku
o Määräysten antaminen
o Kansainvälinen toiminta
o Riskien arviointi

· Kori 3:
o Kaikki ne viraston palvelut, joita ei mainita yllä

Koreihin 1 ja 2 valikoituneista palveluista käytetään jatkossa nimitystä ”näyte”. Koko
tutkimuksen rajausta ja näytteen määrittelyä käsittelevä osio julkaistiin Oulun yliopiston
julkaisusarjassa. (Mononen ja Leviäkangas 2014)
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5 PALVELUIDEN ANALYYSI

Tässä pääluvussa esitetään erittäin tiivis sanallinen yhteenveto näytteen analyysien
tuloksista. Yksityiskohtaiset aineistot ja analyysit esitettiin osaraportissa 3 (Mononen ja
Leviäkangas 2015b).

5.1 Tieliikenteen palveluiden arviot

Kuljettajaopetukseen liittyviin lupiin sisältyy useita palvelutuotteita tai niiden osia:
autokoulujen tarkastukset, autokoululuvat, ajoharjoitteluratojen valvontaan liittyvät
toiminnot ja vaarallisten aineiden kuljetuksen koulutuslupa. Luvilla varmistetaan
asianmukainen koulutus ja sen laatu. Kirjallisuuteen perustuva analyysi antoi ymmärtää,
että liikenneturvallisuuteen liittyvät vaikutukset eivät ole erotettavissa muista
liikenneturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Sen sijaan kuljettajakoulutuksen
sisällöllä on merkitystä ympäristöön, liittyen lähinnä ekologiseen ajotapaan.
Viimemainitut vaikutukset ovat yhteiskuntataloudelliselta suuruusluokaltaan erittäin
merkittäviä. Verrattaessa palvelun tuottamiseen käytettyihin resursseihin palvelun
hyöty-kustannussuhde nousi huomattavan suureksi.

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

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

5.2 Ilmailun palveluiden arviot

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

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

Ilmailun henkilöluvat -palvelu varmistaa, että ilmailijat ja ilmailun henkilöstö pystyvät
tietojensa ja taitojensa sekä fyysisen ja psyykkisen kelpoisuutensa puolesta toimimaan
turvallisesti. Palvelulla on hyvä kustannusvastaavuus – kolme neljäsosaa
tuotantokustannuksista kerätään takaisin lupiin liittyvillä asiakasmaksuilla. Lentäjien ja
muun lentohenkilökunnan korkealla koulutustasolla ja muilla lupien voimassaolon
edellytyksenä olevilla vaatimuksilla on merkittävä rooli siinä, että lentomatkustaminen
on erittäin turvallista. Palvelun tuottaminen on kansainvälisten määräysten nojalla
pakollista ja palvelu on välttämätön osa hyvin toimivaa lentoturvallisuuden
takaamiseksi olemassa olevaa prosessia. Lisäksi virasto vastaa itse koulutustoiminnan
laadun ja sisältöjen valvonnasta. Näin ollen arvioitiin, että palvelun
yhteiskuntataloudellinen vaikuttavuus on hyvä ja merkittävästi suurempi kuin yksi.

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

5.3 Meriliikenteen palveluiden arviot

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kansainvälisen toimintansa yhteydessä Trafi toteuttaa laissa määrättyjä tehtäviään
tekemällä valtuuksiensa puitteissa kansainvälisiä teknisluonteisia sopimuksia ja
osallistumalla toimialansa kansainväliseen yhteistyöhön. Kansainvälistä sääntelyä
toteutetaan eriasteisina. Kansainvälinen toiminta on väljimmillään yhteistyötä ja
tiedonvaihtoa epämuodollisessa ja vapaaehtoisessa kontekstissa. Määräävimmillään se
on yhteisen lainsäädännön ja muun sääntelyn suunnittelua ja toteuttamista. Aikaisempi
tutkimus on päätynyt varsin merkittäviin hyötyihin kansanvälisen sääntelyn kautta
tapahtuvista moninaisista vaikutuksista. Vaikutukset kohdentuvat muun muassa
työllisyyteen ja kohentuneeseen tulotasoon, lisääntyneeseen kansainväliseen kauppaan,
lisääntyneeseen investointiaktiivisuuteen sekä kohentuneeseen innovaatiotoimintaan,
kilpailukykyyn ja tuottavuuteen. Trafin kansainvälinen toiminta toteutetaan kohtuullisen
vähäisin resurssein. Tehty työ on hyödyllistä ja nimenomaan avoimet ja paljon
kansainvälistä kauppaa käyvät taloudet hyötyvät ylikansallisesta regulaatiosta eniten.
Trafin kansainvälisen toiminnan hyödyt arvioitiin vähintään yhtä suureksi kuin
kustannukset, koska toiminnalle ei ole käytännössä olemassa vaihtoehtoja.

Riskien arviointi on käsitteenä verrattain rajallinen ja itse asiassa Trafin toimintaa
kuvaisi paremmin termi ”riskienhallinta”. Riskien hallinta käsittää riskien
tunnistamisen, arvioinnin ja priorisoinnin, mutta lisäksi sen piiriin voidaan lukea
riskienhallinnan keinojen arvioinnin, varautumisen sekä jälkiarvioinnin ja korjaavat
toimenpiteet. Riskienhallinta tulee hoitaa Trafissa varsin korkealla prioriteetilla
toimintavarmuusvaatimusten kasvaessa ja tullessa entistä korostuneemmin yhdeksi
osaksi liikenneviranomaisten velvollisuuksia. Trafin toiminnan tulee keskittyä
riskienhallintaan sääntelyn, lupien, tarkastusten ja markkinavalvonnan kautta.
Riskienhallinnan kustannukset ja hyödyt ovat erittäin vaikeasti eristettävissä ja
arvioitavissa, koska riskienhallinta laajimmassa kontekstissaan ymmärrettynä ja Trafin
toimintaan ja tehtäviin peilattuna ei itse asiassa ole yksi erillinen palvelu. Sen sijaan se
on olennainen ja keskeinen elementti useimmissa Trafin palveluissa. Kaikilla Trafin
viranomaistoiminnoilla loppukädessä hallitaan riskejä. Luvat, hyväksynnät,
valvontatoimet, tarkastukset, auditoinnit ovat olemassa, jotta liikennejärjestelmän
toimijat, kalusto, infrastruktuuri ja henkilöstö pysyisivät vaatimusten mukaisina.
Vaatimustenmukaisuus puolestaan oletusarvoisesti vähentää liikenneturvallisuuteen,
liikenteen ympäristöystävällisyyteen ja liikennejärjestelmän toimintavarmuuteen
liittyviä riskejä, kuten myös yksittäisten palveluiden analyysi osoitti. Näin ollen oli
turvallista olettaa, että riskienhallinnan hyötykustannussuhde on vähintäänkin
positiivinen.
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5.6 Harrasteliikenne

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

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

6.1 Yhteenveto palveluiden analyysistä

Yksittäisten palveluiden analyysit käsiteltiin osaraportissa 3. (Mononen ja Leviäkangas
2015) Tässä luvussa esitetään tiivis yhteenveto tuloksista. Taulukossa 6 on esitetty
tuloksien pääkohdat. HTV -sarakkeessa on esitetty palveluun käytettyjen resurssien
määrä henkilötyövuosina ja HTV% on tämän osuus Trafin
kokonaishenkilötyövuosimäärästä vuonna 2013. Kustannusvastaavuus kuvaa palvelun
tuottamiseen käytettyjen resurssien kattamista asiakasmaksuilla. Alimmaisella
summarivillä HTV ja HTV% ovat aritmeettisia summia. Esitetty
kustannusvastaavuuden summa laskettiin HTV:llä painotettuna keskiarvona.
Harrasteliikenteen palvelut eivät ole mukana tässä painotetussa keskiarvossa, koska
niiden osalta kustannusvastaavuustieto oli puutteellista ja hyöty-kustannussuhdetta ei
näille alunperinkään pyritty määrittelemään.

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

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

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

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

· Kori 3: palvelun hyöty-kustannussuhdetta ei ole määritelty

Taulukossa 6 kullekin palvelulle määritelty pääluokka viittaa Trafin strategisen tason
toimintojaotteluun. (S = Sääntely, V = Viranomaistoiminto, T = Tietopalvelu, ks. lisäksi
Mononen ja Leviäkangas 2015).
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Taulukko 6. Yhteenveto palveluiden arvioinnista

Liikenne-
muoto Palvelu

Pää-
luokka HTV % HTV

Kustan-
nusvastaa-

vuus
H/K

luokka

Tieliikenne

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

(20)
>>>1

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

Ilmailu

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

Raide-
liikenne

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

Meri-
liikenne

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

Kaikki
liikenne-
muodot

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

Harraste-
liikenne

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

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

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

Joitakin palveluita siirrettiin tutkimuksen edetessä koriin 3. Tämä johtui siitä, että joko
palvelusta löytyvä kuvaileva aineisto tai käytettävissä ollut palvelun aihepiiriin liittyvä
aikaisempi kirjallisuus ja tieteellinen tutkimus oli riittämätöntä. Näidenkin palveluiden
osalta suoritettiin vastaavat aineistopyynnöt ja tietohaut. Taulukossa 7 on ryhmitelty
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näytteen palvelut Trafi toiminnan strategisen jaottelun ja havaittujen
hyötykustannussuhteiden mukaan.

Taulukko 7. Näytteen palveluiden ryhmittely

H/K
taso

Sääntely Viranomaistehtävä Tietopalvelu

>>>1 -

Tieliikenteen
kuljettajaopetuksen päätökset ja

luvat

Lentoasemahyväksyntä
Ilmailun henkilöluvat

Meriliikennealusten
katsastukset ja tarkastukset

Tieliikenne: tiedon
luovutus

Merialusten
rekisteröinti ja

vaihdanta

≥1

Säädöshankesalkku

Määräysten
antaminen

Kansainvälinen
toiminta

Ilmailun asematasotarkastukset
Raideliikenteen auditoinnit

Merialusten
turvallisuusjohtamisjärjestelmät

Ilmailun organisaatiolupien
valvonta

Meriliikenteen pätevyyskirjat
henkilöille

Riskien arviointi

-

<1 - - -

Kori 3 -

Tieliikenteen ajoneuvotekniset
lausunnot ja luvat

Raideliikenteen
valvontatehtävät kentällä

Raideliikenteen: VAK valvonta
Raideliikenteen

kunnossapitotoimijoiden
hyväksyntä

-

Suurin osa näytteen palveluista oli viranomaistehtäviä, eli ne keskittyivät lupiin,
hyväksyntöihin, valvontaan, tarkastuksiin tai auditointeihin. Tietopalveluita, eli tiedon
käsittelyyn, tiedon ylläpitämiseen tai varastointiin tai tiedon luovuttamiseen perustuvia
palveluita oli näytteessä kaksi ja sääntelytoimintoja oli kolme. Sääntelytoiminnolla
tarkoitetaan palvelua, joka sisältää keskeisesti osallistumista kansallisten ja
kansainvälisten sääntelyelinten toimitaan, määräysten laatimista, sääntelyä, tai tukea
lakien ja asetusten valmistelulle.
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6.2 Yleisiä havaintoja liikennemuodoittain

6.2.1 Tieliikenne ja viranomaistoiminnot

Tieliikenteen viranomaistoimintojen päätavoitteena on liikenneturvallisuuden
paraneminen ja tieliikenteen aiheuttamien ympäristöhaittojen vähentäminen. Tehtäviin
sisältyy lisäksi mm. markkinavalvontaa, rekisterien pitämistä ja tietopalveluita.
Tieliikenne poikkeaa muista liikennemuodoista siinä mielessä, että siihen liittyvä
sääntely on vielä suurelta osin kotimaista. Vaikka ajoneuvojen tekniset vaatimukset
tulevatkin pääasiassa EU-lainsäädännöstä, kansalliset säädökset ovat edelleen
merkittävässä roolissa puhuttaessa esimerkiksi ajoneuvojen käytöstä tiellä,
rekisteröinnistä, katsastuksesta ja verotuksesta.

Merkittävimmät tieliikennettä koskevat säännökset on kirjattu tieliikennelakiin ja
ajoneuvolakiin. Tieliikennelaki on perustana liikennesääntöjen lisäksi myös ajokortti- ja
autokoulusäännöksiin sekä ajoneuvojen käyttöä koskeviin säännöksiin. Ajoneuvolaissa
säädetään muun muassa tieliikenteessä ja muualla käytettävien ajoneuvojen
luokituksesta, rakenteesta, hallintalaitteista, varusteista, osista,
ympäristöominaisuuksista ja hyväksymisestä liikenteeseen. Ajoneuvolakiin sisältyy
myös säännöksiä rekisteröinnistä sekä ajoneuvojen tyyppihyväksynnästä ja erilaisista
katsastuksista.

Tieliikenteen kansainvälisiä sopimuksia ovat mm. rekisteröintiä koskevat Geneven ja
Wienin tieliikennesopimukset. Trafi antaa soveltuvin osin tieliikenteessä käytettäviä
ajoneuvoja koskevia kansallisia määräyksiä. Kansainvälinen yhteistyö luo perustan
ajoneuvojen, niiden kuljettajien ja niihin liittyvien palveluiden yhtenäisille
vaatimuksille. Kansainvälisen tietojenvaihdon tavoitteena on säädösten yhtenäistämisen
lisäksi varmistaa yhtenäiset käytänteet eri jäsenvaltioissa ajoneuvojen ja toimijoiden
kohtelun suhteen.

Liikenteen turvallisuusvirasto on toimivaltuuksiensa puitteissa hallinnonalan tukena
vaikuttamassa tieliikenteen kansainvälisten säädösten valmisteluun. Trafin tarjoama tuki
liittyy pääasiassa kuljettajanopetukseen, ajoneuvojen tyyppihyväksyntään ja
rekisteröinnin käytänteisiin. Myös kansainvälisten ajoneuvoteknisten säädösten ja
kansallisten määräysten kehittämisvastuu on siirtymässä viraston hoidettavaksi
enenevässä määrin.

Tieliikenteen turvallisuustrendi on huomiota herättävän positiivinen. Kuten aiemmin
toimintaympäristön muutoksia käsittelevässä luvussa kerrottiin, tieliikennekuolemien
vuosittainen lukumäärä Euroopassa on vuoteen 2001 verrattaessa käytännössä
puolittunut. Merkittävin osa tästä radikaalista kehityksestä on ajoneuvoteknologian
kehittymisen aikaansaannosta. Muillakin tekijöillä, kuten infrastruktuurin ja valvonnan
kehittymisellä on omat positiiviset vaikutuksensa mutta ajoneuvoteollisuus ja sen
piirissä tehtävät tutkimus- ja kehitysponnistelut ovat keskeisimmät ajurit ja selittäjät
positiiviselle turvallisuustrendille. Tämän tutkimuksen yhteydessä tehty analyysi osoitti
kuitenkin, että myös viranomaistoiminnoilla ja niiden laadulla on merkittävä yhteys ja
vaikuttavuus tieliikenteen turvallisuuteen. (Katso myös luku 6.3.)

Kuljettajien ja muun henkilöstön koulutuksen valvominen ja pätevyyden varmistaminen
tulevat säilymään Trafin oleellisina perustehtävinä. Ympäristön osalta suurimmat
haasteet ovat vielä edessä. Yhä suurempi huomio liikennepolitiikassa tulee
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kohdistumaan päästöihin, energiankulutukseen sekä ympäristöllisiin teemoihin, kuten
ympäristöriskien hallintaan. Toisin kuin turvallisuudessa, näiden osalta kehitystrendit
eivät vielä ole osoittaneet merkittävää muutosta positiivisempaan suuntaan.
Liikennepolitiikka tulee lisäksi todennäköisesti tulevaisuudessa painottumaan enemmän
myös järjestelmätason laajoihin hyvinvointivaikutuksiin, kuten työllisyyteen, talouteen,
terveyteen ja kansalaisyhteiskuntaan.

6.2.2 Ilmailu ja viranomaistoiminnot

Liikennesuoritteeseen suhteutettuna ilmailua voidaan pitää muihin liikennemuotoihin
verrattuna erittäin turvallisena. Samanaikaisesti monessa mielessä ilmailu on
turvallisuuden kannalta monin tavoin kaikkein haastavain liikennemuoto. Ilmailussa
tarvittava ja käytettävä kalusto on teknisessä monimutkaisuudessaan täysin omassa
luokassaan. Tämä koskee sekä ilma-aluksia, että lentoliikenteen ohjaamiseen ja
hallintaan liittyviä järjestelmiä.

Suurin syy lentoliikenteen hyvään turvallisuuteen on ilmailun erittäin korkeatasoinen ja
pitkälle kehittynyt turvallisuuskulttuuri. Monessa mielessä ilmailu on liikennemuodoista
kaikkein säännellyin. Ilmailun turvallisuuden järjestelmällisen kansainvälisen
kehittämisen voidaan katsoa alkaneen Chicagon kokouksesta (Convention on
International Civil Aviation) 1944, jossa perustettiin YK:n alainen International Civil
Aviation Organization ICAO.  Kyseinen  kokous  ja  erityisesti  sen  asettama
päätöslauselma tunnetaan paremmin lyhytnimellä Chicago Convention. Tällä hetkellä
päätöslauselman on ratifioinut 191 valtiota. Päätöslauselmaa on vuosikymmenten
varrella jatkuvasti päivitetty ja ajanmukaistettu laajoilla revisioilla sekä täydennetty
erilaisilla liitteillä, jotka sisältävät ohjeita ja säännöksiä kaikille ilmailun osa-alueille,
ml. ilmailun päästöt ja ympäristöystävällisyys. ICAO:n perustamisen jälkeen ilmailun
kansainvälistä sääntelyä on kehitetty jatkuvasti ja mm. kansallisten siviili-
ilmailuviranomaisten olemassaolon perusta ja välttämättömyys johtuu suurelta osin
ICAO:sta ja sen seurannaisilmiöistä.

Lentämisen turvallisuus Suomessa on korkeaa kansainvälistä tasoa. Yhteisten
eurooppalaisten linjausten mukaisesti tavoitteena on vuotuisten lento-onnettomuuksien
ja niissä kuolleiden määrän jatkuva väheneminen – liikenteen kasvusta tai ulkopuolisista
turvallisuusuhkista huolimatta.

Ilmailun markkinat ovat globaalit. Periaatteessa kuka tahansa voi ryhtyä ilmailualan
yrittäjäksi perustamalla esimerkiksi lentoyhtiön, huolintayrityksen, lentoasemapalvelun
tai ilmailualan huoltoyrityksen. Markkinoilla toimivaksi yrittäjäksi ryhtymistä ei siis
sinällään ole rajoitettu. Tämä ei silti tarkoita sitä, että ilmailualan yrittäjätoiminnan
aloittaminen ja ylläpitäminen olisi helppoa tai yksinkertaista. Tilanne on itse asiassa
juuri päinvastainen, johtuen yllä mainitusta tiukasta ja kattavasta sääntelystä ja
vaatimuksista. Määräystenmukaisuuden saavuttaminen ja sitä kautta lopullisten
toimilupien saaminen ja voimassa pitäminen vaatii ilmailusektorilla yrittäjältä,
henkilökunnalta sekä käytettävältä kalustolta ja infrastruktuurilta paljon.
Määräystenmukaisuuden pysyvyyttä valvotaan lisäksi jatkuvasti, ei pelkästään
yritystoiminnan aloittamisen yhteydessä. Näin ollen näennäisen avoimista markkinoista
huolimatta markkinoiden valvonta on erittäin tiukkaa.

Ilmailuteollisuuden ja -elinkeinon taloudellinen kannattavuus kokonaisuutena perustuu
herkkään tasapainotilanteeseen. Kannattavuuteen vaikuttaa talouden suhdanteiden
lisäksi muitakin tekijöitä. Ilmailuteollisuuden suurimmat nettotuotot saavutettiin 70- ja
80-lukujen parhaina vuosina. Useina ajankohtina ilmailu on globaalisti katsottuna ollut
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kokonaisuudessaan kannattamaton elinkeino. Kannattavuuteen heijastuvat talouden
laskusuhdanteet, jolloin sekä lentomatkustamisen, että lentorahdin volyymit ja
kannattavuus usein notkahtavat merkittävästi. Erillisenä yksittäisenä tapahtumana
erottuvat vuoden 2001 terrori-iskujen vaikutukset, jotka heijastelivat negatiivisesti
kannattavuuteen useiden vuosien ajan. Myös yksittäisellä luonnonkatastrofilla saattaa
olla merkittäviä vaikutuksia kannattavuuteen, mutta nämä yleensä ovat sekä ajallisesti,
että maantieteellisesti rajallisempia – eli ne vahingoittavat ainoastaan kyseessä olevan
tilikauden taloutta ja koskettavat vain osaa ilmailusektorin yrityksistä. Tästä parhaana
esimerkkinä on Eyjafjallajökullin tulivuorenpurkaus 2010 Islannissa, jonka johdosta
lähes koko Euroopan lentoliikenne pysäytettiin tilapäisesti.
Trafin toiminnan vaikuttavuuden suora määrällinen arviointi (ja erityisesti eristäminen
globaalista kokonaisuudesta) on yllä mainituista seikoista johtuen haasteellista. Trafi on
Suomen ilmailuviranomainen, joka huolehtii ilmailun yleisestä turvallisuudesta, edistää
ilmailun ympäristöystävällisyyttä ja hoitaa sekä lentoliikenteeseen että sen sujuvuuteen
liittyviä asioita. Ilmailun kysymyksiä Trafissa tarkastellaan niin lentomatkustajan,
lentoyhtiön, harrasteilmailijan kuin lentoaseman pitäjän kannalta. Trafi työskentelee
ilmailun turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden tukemiseksi antamalla
ilmailumääräyksiä, myöntämällä lupia, valvomalla luvanhaltijoita, osallistumalla
kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön, käsittelemällä ilmailun ympäristöasioita,
valvomalla matkustajien oikeuksia, neuvomalla/tiedottamalla sekä ylläpitämällä
ilmailun rekistereitä.

Trafin toiminnalla on suora vaikutus mm. lentotoiminnan harjoittajien hallinto- ja
turvallisuudenhallintajärjestelmiin, toimintamenetelmiin, nimettyjen vastuuhenkilöiden
riittävyyteen ja kelpoisuuteen sekä vaatimustenmukaisuuden valvontaan (menetelmään,
jolla lentotoiminnan harjoittajat täyttävät asiaankuuluvat vaatimukset). Toiminnalla on
lisäksi suora vaikutus ilmailun kaluston ja infrastruktuurin vaatimustenmukaisuuteen.
Tätä kautta toiminnalla on myös suora vaikuttavuus lentotoiminnan ja ilmailun
turvallisuuteen.
Käytännössä lähes kaiken toiminnan määrittely, kehittäminen ja suuntaaminen tehdään
kuitenkin yhdessä kansainvälisillä foorumeilla. Toisaalta, ilman
määräystenmukaisuuden valvontaa ja tarkastuksia tämä sääntely on vailla merkitystä.
Näin ollen Trafi on erittäin olennainen ja keskeinen toimija ilmailun turvallisuuden,
sujuvuuden ja ympäristöystävällisyyden ylläpitämisessä, mutta vain yhtenä
välttämättömänä osana hyvin toimivaa suurempaa koneistoa. Tämän osoittivat
erinomaisesti todeksi myös ilmailuun liittyvien palveluiden arviot.

6.2.3 Meriliikenne ja viranomaistoiminnot

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

Sääntelyn pohjana ovat YK:n alaisen Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO)
yleissopimukset. Keskeisiä kansainvälisiä yleissopimuksia ovat meriturvallisuutta
sääntelevä SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea). Merenkulun
ympäristönsuojelua koskeva lainsäädäntö perustuu pääosin MARPOL-
yleissopimukseen (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships)
sekä Itämeren valtioiden väliseen Itämeren suojelusopimukseen.
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Lisäksi Euroopan unionilla on asetuksia ja direktiivejä, jotka koskevat EU-maiden
merenkulkua. EU-sääntelyn tavoitteena on taata ihmisten ja tavaroiden vapaa liikkuvuus
EU-alueella. Suurin osa yhteisötason meriliikennettä koskevista toimenpiteistä on
kuitenkin syntynyt jäsenvaltioiden reaktiona meriliikenteen kansainvälisen
toimintaympäristön muutokseen. Taustalla ovat muun muassa tapahtuneet
merionnettomuudet, kuten öljyvahingot. Hyvänä esimerkkinä EU-sääntelystä on
satamavaltiodirektiivi, jonka avulla valvonta kohdistetaan huonokuntoisiin aluksiin.

Merenkulussa tavoitteena on säilyttää saavutettu hyvä turvallisuustaso. Keskeisenä
välineenä tässä työssä on turvallisuuskulttuuri. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilla on
vahva rooli sekä merenkulkijoiden ammattipätevyyden varmistamisessa että
alusturvallisuudesta huolehtimisessa katsastusten ja tarkastusten avulla.

Trafi osallistuu aktiivisesti kansainväliseen toimintaan sekä IMOssa että EU-tasolla.
Viime vuosina Trafia on työllistänyt muun muassa kansainvälisen merenkulkijain
koulutusta, pätevyyksiä ja vahdinpitoa koskevan STCW-yleissopimuksen (Standards of
Training, Certification and Watchkeeping) uudistaminen sekä sen toimeenpanon
valmistelu yhdessä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa.
Kansainvälisten sopimusten ja EU-sääntelyn lisäksi tarvitaan myös merenkulkua ja
vesiliikennettä koskevaa kansallista lainsäädäntöä ja kansallisia määräyksiä. Kansalliset
määräykset koskevat pääosin kotimaanliikenteessä liikennöivien alusten teknisiä
turvallisuusvaatimuksia.
Samoin kuin edellä käsitelty ilmailu, myös meriliikenne on siis voimakkaasti kansallisin
sekä kansainvälisin ohjein ja määräyksin säännelty liikennemuoto. Pääosa
viranomaisten toiminnan määrittelystä, kehittämisestä ja suuntaamisesta tehdään
yhdessä kansainvälisillä foorumeilla. Trafi on erittäin olennainen ja keskeinen toimija
näiden sovittujen periaatteiden jalkauttamisessa ja toteuttamisessa.
Määräystenmukaisuuden valvonnalla ja tarkastuksilla varmistetaan sääntelyn
noudattaminen. Sitä kautta Trafi on siis olennainen avaintekijä meriliikenteen
turvallisuuden, sujuvuuden ja ympäristöystävällisyyden ylläpitämisessä, yhtenä
välttämättömänä osana hyvin toimivaa koneistoa. Tässä tutkimuksessa esitetyt
meriliikenteen viranomaispalveluiden arviot tukevat tätä johtopäätöstä.

6.2.4 Raideliikenne ja viranomaistoiminnot

Rautateillä kuljetaan Suomessa vuosittain noin 70 miljoonaa matkaa ja kuljetetaan
rahtia kymmeniä miljoonia tonneja. Rautatieliikenne on turvallista sekä ihmisille että
ympäristölle. Rautatieliikenteen turvallisuus on Suomessa hyvä ja osuus liikenteen
päästöistä minimaalisen pieni.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin keskeisenä tehtävänä on valvoa ja kehittää
rautatieturvallisuutta ja rautatiejärjestelmän yhteentoimivuutta sekä valmistella normeja.
Virasto myöntää rautatieyrityksille turvallisuustodistukset ja rautatiejärjestelmän
osajärjestelmien käyttöönottoluvat sekä rataverkon haltijoille turvallisuusluvat. Lisäksi
se ylläpitää rautatiekalustorekisteriä ja hoitaa rautatiehenkilöstön kelpoisuus- ja
koulutusasioita. Trafi tekee tiivistä yhteistyötä Euroopan rautatieviraston, Euroopan
komission ja muiden EU:n jäsenvaltioiden turvallisuusviranomaisten kanssa.
EU:n rautatieturvallisuusdirektiivissä edellytetään, että jokaisessa jäsenvaltiossa on
oltava viranomainen, joka valvoo rautatieturvallisuutta.
Rautatieturvallisuusviranomaisen on oltava itsenäinen ja riippumaton rataverkon
haltijasta ja rautatieliikenteen harjoittajista.
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Valtion rataverkon omistaa Liikennevirasto. Rataverkon haltijoita ovat Liikenneviraston
lisäksi kaikki ne yksityisraiteen haltijat, joiden hallinnoimalta raiteelta on toiminnallinen
yhteys toiselle yksityisraiteelle tai valtion rataverkolle. Yksityisraiteiden haltijoita
voivat olla esimerkiksi satamat ja tehtaat. Kaupallisina liikennöijinä Suomessa toimivat
VR Yhtymä Oy ja Fennia Rail Oy. Tavaraliikenne on avattu kilpailulle vuonna 2007.
Henkilöliikenteen avaaminen kilpailulle on suunnitteilla.
Tämän tutkimuksen yhteydessä tehty analyysi osoitti, että viranomaistoiminnoilla ja
niiden laadulla on merkittävä yhteys ja vaikuttavuus raideliikenteen (ja muidenkin
liikennemuotojen) turvallisuuteen. (Katso myös luku 6.3.)

6.3 Viranomaistoimintojen ja sääntelyn vaikuttavuus

Yhdistelemällä usean lähteen tietoja eri liikennemuotojen liikenneturvallisuudesta ja
kansainvälisen ja kansallisen sääntelyn voimakkuudesta eri liikennemuodoissa, saatiin
näkökulma viranomaistoimintojen ja sääntelyn vaikuttavuuteen. Kuoleman riskejä
tarkasteltiin matkasuoritteen ja aikasuoritteen valossa. Alla kuvassa 11 on esitetty
tarkastelu matkasuoritteiden osalta. (Mononen ja Leviäkangas 2015b)

Kuva 11: Kuoleman riskit eri liikennemuodoissa verrattuna matkasuoritteeseen
(km)
Sääntelyn voimakkuus korreloi negatiivisesti kuoleman riskin kanssa. Eli toisin sanoen
mitä tiukempaa sääntely on, sitä turvallisempi liikennemuoto näyttäisi olevan.
Tieliikenteen turvallisuus on liikenneturvallisuusongelmista suurin (katso esimerkiksi
World Health Organization 2011 ja 2013; Salmon ja Lenné 2015). Toisaalta
kevytliikenteen turvallisuuden osalta YK:n alainen Maailman Terveysjärjestö WHO
(2013) on todennut, että kansalliset liikenneturvallisuuspolitiikat yleisesti ottaen
laiminlyövät kevyen liikenteen liikkujia. (Katso myös Mononen ja Leviäkangas 2015a)
Samanaikaisesti voimme havaita, että juuri näiden liikennemuotojen kansainvälisesti
sovittu sääntely on vähäisempää kuin muiden liikennemuotojen.
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Sääntelyn voimakkuus on yksi merkittävä selittävä tekijä yllä kuvatulle ilmiölle.
Liikenneviranomaiset yleensä – ja Trafi erityisesti – ovat keskeinen tekijä kaikessa
liikennesektorin sääntelyyn liittyvässä toiminnassa, kuten sääntelyn valmistelussa,
jalkauttamisessa ja käytännön toteuttamisessa.

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

World Economic Forumin (WEF) indikaattori ”Institutions” sisältää yhteensä 21
erillistä alamuuttujaa. (World Economic Forum 2014) Indikaattoria vertailtiin raide- ja
tieliikenteen turvallisuustasoihin kymmenessä eri Euroopan maassa. Indikaattorin
alamuuttujia ovat esimerkiksi auditointi- ja raportointistandardit, organisaatioiden
toiminnan eettisyys, poliisiviranomaisten toiminnan luotettavuus, järjestäytyneen
rikollisuuden määrä, oikeusjärjestelmän tehokkuuteen liittyvät eri ominaisuudet,
korruptiotaso, sääntelyn aiheuttama kuormittavuus, kansalaisten luottamus
poliitikkoihin, julkistalouden tehokkuus (säästäväisyys tai tuhlailevaisuus) ja
julkishallinnon toiminnan (esim. sääntely) läpinäkyvyys. Näin ollen tämä mittari
kuvastaa maiden institutionaalisen integriteetin, kehittyneisyyden ja läpinäkyvyyden
elementtejä. Tämän muuttujan voidaan siten katsoa välillisesti kuvaavan myös
viranomaistoiminnan teho- ja laatutasoa. (Mononen ja Leviäkangas 2015)
Kokonaisuutena Suomi sijoittuu tässä WEF:in luokittelussa sijalle 2, eli toisin sanoen
Suomi on institutionaalisen integriteetin ja laadun suhteen maailman toiseksi paras maa.

Tarkastelujen johtopäätöksenä oli, että mitä laadukkaampaa ja eheämpää
viranomaistoiminta maassa on, myös sitä turvallisempaa on myös raide- ja tieliikenne.
Ja vastaavasti, mitä huonommin maa sijoittuu WEF:in instituutioita kuvaavan
indikaattorin valossa, sitä enemmän maassa myös sattuu liikenneonnettomuuksia näissä
liikennemuodoissa.
Muiden liikennemuotojen, eli ilmailun ja meriliikenteen osalta vastaavanlainen vertailu
ei osoittautunut mielekkääksi, pääasiassa tilastoaineiston pirstaleisuuden takia. Yllä
tutkitut raideliikenne ja tieliikenne selvästi ovat ilmailuun ja meriliikenteeseen
verrattuna eräällä tavalla paikallisempia ja kansallisempia. Tästä huolimatta muut
ilmailun ja meriliikenteen turvallisuutta kuvaavat indikaattorit kylläkin osoittivat
samaan suuntaan kuin yllä esitetty tarkastelu. Meriliikenteessä Paris Memorandum of
Understanding (Paris MoU) luokittelee alusten lippuvaltiot kolmeen eri riskiryhmään,
jotka ovat valkoisen-, harmaan- ja mustanlipun lippuvaltiot. Lisäksi valtiot on asetettu
keskinäiseen paremmuusjärjestykseen. Suomi on luokiteltu turvallisimpaan (toisin
sanoen riskittömimpään) luokkaan, eli valkoisen lipun lippuvaltioksi ja esimerkiksi
vuonna 2013 Suomen sijoitus oli 8. paras maailmassa1. Suurin suomalainen lentoyhtiö
Finnair puolestaan oli Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre:n arvion mukaan
vuonna 2014 maailman kolmanneksi turvallisin lentoyhtiö ja se on ollut mm. vuosina

1 Luokitus voimassa heinäkuun 2014 alkuun asti, tuoreempaa luokitusta ei ollut tätä kirjoitettaessa
saatavilla.
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2011–2014 Euroopan turvallisin lentoyhtiö. Vuonna 2013 Finnair oli maailman
turvallisin lentoyhtiö, sekä vuosina 2012 ja 2011 toiseksi turvallisin. Vertailu tehdään
vuosittain maailman 60 suurimmalle lentoyhtiölle – vuonna 2015 tehdyssä vertailussa
Finnair ei mahtunut tähän joukkoon.
Kautta linjan viranomaistoiminnan terveys, institutionaalinen integriteetti,
kehittyneisyys ja läpinäkyvyys kulkevat käsi kädessä hyvän liikenneturvallisuustason
kanssa. Liikenneturvallisuudessa keskeisin viranomainen on Trafi, vaikka muillakin
viranomaistahoilla ja tekijöillä on roolinsa liikenneturvallisuuden toimintakentällä.

6.4 Palveluperheet ja näytteestä saatujen tulosten skaalaus

Tarkemmin tutkittujen palveluiden ympärille muodostettiin seitsemän palveluperhettä,
eli palveluklusteria. (Katso taulukko 8.) Tutkimuksessa arvioitiin myös sitä, miten hyvin
näytteeseen valitut palvelut edustivat Trafin palvelu- ja toimintovalikoimaa
kokonaisuudessaan. Näin näytteestä tehtyjä havaintoja skaalattiin laajempaan
kontekstiin ja saatiin näkökulma Trafin toiminnan kokonaisvaikuttavuuteen.
Lähestymistapana käytettiin siis palveluperheiden muodostamista ja näiden perheiden
analyysiä. Kuvassa 12 on havainnollistettu käytettyä ajatusmallia.

Kuva 12: Palveluperheiden muodostamislogiikka

Palveluperheet muodostettiin näytteeseen valikoituneiden palveluiden ympärille.
Arvioidut palvelut toimivat näin ollen muodostettavien palveluperheiden
”kantapalveluina”. Tutkimusryhmä laati geneeriset kuvaukset tarkemmin analysoitujen
palveluiden pohjalta ja niitä tarkasteltiin ja käytettiin luokiteltaessa palveluita
palveluperheisiin. Toisin sanoen geneerinen palvelukuvaus kuvasi sekä tarkemmin
tutkittua palvelua, että kaikkia samaan palveluperheeseen sisällytettyjä palveluita.
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Sekä näytteelle, että kullekin palveluperheelle muodostettiin vaikuttavuusprofiilit,
nojautuen osaraportissa 2 kuvattuun laajaan aineistoon. Palveluperheen profiilin
vastaavuutta ja samankaltaisuutta kantapalvelun vaikuttavuusprofiiliin tarkasteltiin
kuvallisesti ja matemaattisesti. Profiilien yhdenmukaisuuden kuvaamiseen käytettiin
Spearmanin järjestyskorrelaatiota ρ, joka on tarkoitettu kahden muuttujan välisen ei-
parametrisen tilastollisen riippuvuuden mittaamiseen. Laskennassa kuvattiin
monotonisen funktion avulla kahden muuttujan välinen riippuvuussuhde niin, että
täydellistä riippuvuutta kuvaavat ääripäät ovat +1 (täydellinen positiivinen korrelaatio)
ja –1 (täydellinen negatiivinen korrelaatio). (Marascuilo ja Serlin 1988) Kuvassa 13 on
esimerkki yhden perheen vaikuttavuusprofiilien vertailusta, kyseessä on liikkuvan
kaluston valvontaa koskeva perhe. Taulukossa 8 on esitetty kaikki muodostetut
seitsemän palveluperhettä sekä yhteenveto palveluperheiden analyysistä.
Skaalauskertoimen S määrittely ja merkitys on esitetty osaraportissa 3; kriittiset p –arvot
on määritetty lähteen (Zar 1984) mukaan.

Kuva 13: Esimerkki vaikuttavuusprofiilien yhteneväisyydestä - kalustovalvonta

Taulukko 8. Palveluperheiden ominaisuuksia

Perhe Näyt-
teen

osuus
%HTV

kpl ρ p S Näytteen
edusta-

vuus

H/K
luokka

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

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

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

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

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

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

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

ρ = 1,000
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Kuvassa 14 on esitetty klusteroinnin kattavuus, eli perheiden edustavuus suhteessa
Trafin koko palvelu- ja toimintovalikoimaan, pois lukien tutkimuksen ulkopuolelle
rajatut kokonaisuudet (Näitä olivat verotus, puhtaasti hallinnolliset toiminnot sekä
tutkimus- ja kehittämistoiminnot, katso kuva 15.).

Kuva 14: Palveluperheiden kattavuus suhteessa Trafin palveluvalikoimaan (%)

Kuva 15: Tutkimuksen ulkopuolelle rajatut kokonaisuudet

Näytteen edustavuutta ja sitä kautta tulosten tilastollista merkitsevyyttä kuvattiin ja
testattiin binomitestien eli merkkitestien avulla kolmivaiheisesti. Ensimmäisessä
vaiheessa tarkasteltiin binomijakauman avulla sitä, onko palveluiden ryhmittyminen
perheissä jakeisiin (i) ”näytteen vaikuttavuuden hyötykustannussuhde on alle 1” ja (ii) ”
näytteen vaikuttavuuden hyötykustannussuhde on suurempi tai yhtä suuri kuin 1”
tilastollisesti merkitsevää. Toisessa vaiheessa tarkasteltiin sitä, miten tilastollisesti
merkitsevää on palveluiden ryhmittyminen jakeisiin ≥1 ja >>>1 edellä mainitun jakeen
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(ii) sisällä, eli (ii/a) ” näytteen vaikuttavuuden hyötykustannussuhde on suurempi tai
yhtä suuri kuin 1” ja (ii/b) ”näytteen vaikuttavuuden hyötykustannussuhde on
merkittävästi suurempi kuin 1”. Kolmannessa vaiheessa tutkittiin näytteen, ja siitä
tehtyjen havaintojen jakaumaa. Kaikkien testivaiheiden tulokset osoittavat hyvää
tilastollista merkitsevyyttä. Lisäksi perheiden kattavuuden riittävyyttä suhteessa
nollahypoteesin toteuttavien havaintojen määrään tarkasteltiin lähteen (Marascuilo ja
Serlin 1988) mukaisesti.

Kuvailevat tilastoanalyysit perustuivat oletukseen, että palveluperheiden sisällä olevien
palveluiden vaikuttavuuden suunta eli vaikuttavuusprofiili on samankaltainen näytteen
vaikuttavuuden suuntaan verrattaessa. Tätä pyrittiin arvioimaan pääasiassa Spearmanin
järjestyskorrelaation avulla – tarkasteluiden valossa oletus näytti pitävän paikkansa
erittäin hyvin.

6.5 Eri hyötylajien jakauma ja implikaatiot

Kuvassa 16 on esitetty sekä koko Trafin palveluvalikoiman, että koko näytteen
vaikuttavuusprofiilit.

Kuva 16: Trafin palveluvalikoiman ja näytteen vaikuttavuusprofiilit

Kuvasta korostuu se, että viraston vaikuttavuuden nähdään suuntautuvan
voittopuolisesti liikenneturvallisuuteen sen kaikkien osatekijöiden kautta - pois lukien
infrastruktuuri. Infrastruktuuria koskeva havainto on sikälikin looginen, että
infrastruktuuriin liittyvissä toimenpiteissä Suomessa on päävastuussa toinen
viranomaistaho (so. Liikennevirasto). Erityisesti vaikuttavuusprofiileissa näyttää
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korostuvan myös toimijoihin vaikuttaminen.2 Ympäristöystävällisyyden osalta
vaikuttavuuden nähdään olevan epäsuorempi.

Tarkastellaan profiilien yhdenmukaisuutta. Alla kuvassa 17 on esitetty skaalatut
havainnot vaikuttavuuksista suhteessa koko Trafin palveluvalikoiman
vaikuttavuusprofiiliin. Skaalauksessa käytetty periaate oli sama kuin palveluperheiden
tarkasteluissa.

Kuva 17: Palveluvalikoiman ja näytteen vaikuttavuusprofiilien yhdenmukaisuus

Ympäristöystävällisyyden vaikuttavuuden epäsuoruuteen liittyvä näkemys on lievästi
ristiriidassa eräiden tässä tutkimuksessa esille nousseiden yksittäisten havaintojen
kanssa. Liikenteen ympäristöystävällisyyteen vaikuttamisessa on tutkimusryhmän
havaintojen mukaan nimittäin erittäin merkittäviä hyötyjä – ja varsinkin
hyötypotentiaaleja. Tarkastelun kohteena olevan viranomaisen kokonimi ”Liikenteen
turvallisuusvirasto” on siis tässä mielessä hieman johdatteleva. Tai ainakaan nimi ei ole
kattava, kun pidetään mielessä jo lakien nojalla virastolle lankeava tehtäväportfolio ja
sen sisältö. Tehdyt yksittäiset havainnot eivät kaikesta huolimatta osoittaneet
kokonaisuutena tällä hetkellä saavutettavien hyötyjen tulevan ainakaan voittopuolisesti
ympäristökustannussäästöjen muodossa.

Tarkastellaan tutkimusryhmän yhteenvetoa tehdyistä havainnoista. Tutkimusryhmä
pisteytti kaikki näytteen palvelut, joille oli määritetty hyötykustannussuhde. Pisteytys
tehtiin samalla 20 osatekijän kriteeristöllä ja samalla asteikolla kuin millä alkuperäinen
aineistokin oli pisteytetty. Pisteytys perustui tällä kertaa havaittuihin vaikuttavuuksiin.
Kuvassa 18 on esitetty skaalatut havainnot vaikuttavuuksista suhteessa koko Trafin
palveluvalikoiman vaikuttavuusprofiiliin. Myös tässä skaalauksessa käytetty periaate oli
sama kuin palveluperheiden tarkasteluissa.

2 Huom: Aineiston rakenteesta ja kysymyksenasettelusta johtuen toimijoihin kohdistuvien
liikenneturvallisuuteen vaikuttavien palveluiden osalta aineistossa on väistämättä eräänlaista
kaksoislaskentaa. ”Toimijat” nimittäin ovat liikenneturvallisuuden ylläpitämisessä käytännössä usein
tavallaan välikappaleina siten, että valvottaessa tai tarkastettaessa toimijoita yleensä vaikutetaan myös
joko henkilöstön tai kaluston määräystenmukaisuuteen, itse toimijan käytänteiden ohella. Esimerkiksi
ilmailun oppilaitoshyväksyntöihin keskittyvä palvelu on luontevasti saanut pisteitä sekä henkilöstöön, että
toimijoihin liittyvien kriteereiden suhteen.

ρ = 0,9762
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Kuva 18: Trafin palveluvalikoiman ja havaintojen vaikuttavuusprofiilit

Havaintojen ja palveluvalikoiman vaikuttavuusprofiileille laskettiin myös Spearmanin
järjestyskorrelaatio, joka osoitti lähes täydellistä positiivista korrelaatiota (ρ = 0.99).
Verrattaessa havaintojen ja aineistonäytteen vaikuttavuusprofiileja keskenään
vastaavalla tavalla saatiin käytännössä täysin identtiset tulokset (ρ = 0.98) kuin edellä,
jossa vertailussa oli siis koko palveluvalikoima. Tehdyt vertailut tukevat mainitun
ristiriidan olemassaoloa, joskaan eivät konklusiivisesti. Vaikuttavuusprofiilit ovat
erittäin yhdenmukaisia arvioidun ja havaitun vaikutuksen suunnan suhteen.
Vaikuttavuutta ympäristöön havaittiin lievästi enemmän, muttei merkittävästi enemmän
kuin päätösmatriisiaineiston nojalla olisi voinut olettaa.

Tätä oleellisempaa ovat vaikuttavuuspotentiaalit, jotka nähdään ympäristön osalta
suurempina. Ymmärrettävistä syistä liikenteen ympäristöystävällisyyden ja siihen
vaikuttamisen tutkimus on maturiteetiltaan liikenneturvallisuustutkimusta huomattavasti
matalammalla tasolla. Ympäristö on noussut keskeiseen fokukseen todellisuudessa vasta
viime vuosikymmeninä kun puolestaan liikenneturvallisuuden tutkimuksella on lähes
satavuotiaat perinteet. Tästä johtuen käytettävissä oleva tieteellinen tutkimus ja muu
kirjallisuus on vielä toistaiseksi ympäristöasioiden suhteen selkeästi vähäisempi.
Tästäkin huolimatta tässä tutkimuksessa havaittiin merkittäviä hyötyjä ja
hyötypotentiaaleja myös ympäristöön vaikuttamisessa.

6.6 Trafin toiminnan vaikuttavuus ja hyöty-kustannussuhde

Kuvassa 19 on luokiteltu kaikki palveluperheet perhettä edustavan näytteen
hyötykustannussuhteen mukaan. Perheissä, joissa näyte sijoittui luokkaan >>>1 oli
yhteensä 53 palvelua. Vastaavasti perheissä, joissa näyte sijoittui luokkaan ≥1 oli 14
palvelua. (Lisäksi <1: 0 palvelua, kori 3: 6 palvelua ja perheiden ulkopuolelle jäi
kaikkiaan 44 palvelua.)

ρ = 0,9940
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Kuva 19: Palveluperheet perheen kantapalveluiden hyötykustannussuhteen
mukaan

6.6.1 Valtion panostus ja hyödyt

Valtion panostus, eli julkinen budjettirahoitus koko Trafin toimintaan on vuositasolla
noin 42 miljoonaa euroa3. Trafin koko tulobudjetti taas on noin 149 miljoonaa euroa
vuosittain, joten valtion panostus kattaa noin 29 % Trafin vuosittaisesta tulobudjetista ja
71 % rahoitetaan muilla tavoin, pääasiassa maksullisen toiminnan asiakasmaksuilla.
Toisaalta tässä tutkimuksessa arvioidun näytteen painotettu kustannusvastaavuus oli
77 %, joten näytteen palveluita rahoitetaan julkisin varoin 23 %. Tarkastellaan näitä
lukuja raja-arvoina suhteessa Trafin toiminnalla saavutettaviin hyötyihin. Näytteen
palveluiden kokonaisvaikuttavuus asettui keskimäärin luokkiin ≥1 … … >>>1, mutta
tehdään tässä radikaalisti yksinkertaistava minimioletus, että Trafin kaikkien
palveluiden ja koko toiminnan hyötykustannussuhde olisi tasan 1. Tällöin pelkästään
valtion panostuksen kannalta katsottuna hyödyt olisivat kuvan 20 mukaiset.

3 2013 tasossa, (Trafi 2014)
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Kuva 20: Valtion panostus Trafiin ja hyödyt valtiontalouden perspektiivistä

Tällä erittäin varovaisella oletuksella valtion panostuksen hyötykustannussuhde h/k’ on
näytteen perusteella 4,3 (2013 budjetin perusteella 3,4). Käytämme tässä merkintää h/k’,
koska kyseessä ei ole Trafin toiminnan kokonaisvaikuttavuuden hyötykustannussuhde –
sitä käsitellään seuraavassa luvussa.

Yllä esitetty tarkastelu pätee valtiontalouteen, mutta koko yhteiskuntatalouden
perspektiivistä se ei vielä kerro koko totuutta. (Katso esimerkiksi luku 2.3, jossa
käsitellään hyötyjen jakaumanvaikutuksia.) Vaikka valtio sinänsä panostaa Trafiin
ainoastaan murto-osan sen toiminnan ylläpitämiseksi tarvittavista rahallisista
resursseista, loputkin resurssit kerätään joka tapauksessa yhteiskuntatalouden piiristä.
Sekä valtiontalouden, että yhteiskuntatalouden perspektiivistä tässä minimitarkastelussa
ollaan julkispanostusten kannalta kylläkin jo niin sanotusti turvallisella maaperällä,
mutta lisätarkastelut ovat vielä tarpeen viraston kokonaisvaikuttavuuden päättelemiseksi
ja arvioimiseksi.

6.6.2 Trafin toiminnan vaikuttavuus

Tutkitaan nyt tarkemmin pelkästään näytettä ja näytteille määriteltyjä
hyötykustannussuhteita (katso taulukko 6 ”Yhteenveto palveluiden arvioinnista”
luvussa 6.1), tehden lisäksi seuraavat approksimaatiot:

(i) Näytteille joiden hyötykustannussuhde on 0, käytetään arvoa h/k = 0.
(ii) Näytteille joiden hyötykustannussuhde on suurempi tai yhtä suuri kuin yksi,

käytetään arvoa h/k = 1.
(iii) Näytteille joiden hyötykustannussuhde on huomattavasti suurempi kuin yksi,

käytetään arvoa h/k = 2.
(iv) Näytteille, joille määritettiin yksiselitteinen hyötykustannussuhde, käytetään

kyseistä määritettyä arvoa.

Nämä approksimaatiot noudattelevat varovaisuusperiaatetta hyvin. Luokat (i) ja (iv)
eivät tässä sisällä oletuksia. Luokan (ii) osalta käytetty approksimaatio edustaa
havaintoihin verrattaessa minimiä. Lisäksi todellisuudessa analyysivaiheessa
palveluiden hyötykustannussuhteeksi asetettiin kohdan (iii) mukainen luokka, mikäli
hyötyjen arvioitiin olevan tässä tarkastelussa käytettyä kerrointa 2 huomattavasti
suurempi. Tarkastellaan havaittuja jakaumia määrittäen painotettu hyötykustannussuhde
kaavan
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̅ = 	
∑
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mukaan, missä painotustekijänä wi on havaintojen lukumäärä ja xi on palvelun
hyötykustannussuhde. Näillä oletuksilla ja määritelmillä saadaan aikaan seuraava
aineisto:

Taulukko 9. Näytteen palvelut ja painotettu hyötykustannussuhde
i = 1 i = 2 i = 3 i = 4 ∑

xi 0 1 2 20 - -
wi 0 9 5 1 15 -

xi × wi 0 9 10 20 39 -
- - - - - 2,60

Kuva 21: Havaittujen hyötykustannussuhteiden jakauma

Painotettua hyötykustannussuhdetta h/k  =  2,6 voidaan pitää siten Trafin palveluiden
hyötykustannussuhteen todennäköisenä minimiarvona. Edellä esitettyä valtion
panostuksen yhteiskuntataloudellisen vaikuttavuuden määrittämisessä käytettyä erittäin
varovaista oletusta h/k = 1 voidaan toisaalta tutkimuksessa tehtyjen havaintojen valossa
pitää Trafin hyötykustannussuhteen ehdottomana teoreettisena miniminä. Lisäksi edellä
esitetyn tarkastelun yhteydessä määriteltyä julkisen panostuksen hyötyjen maksimia
voidaan käyttää kuvaamaan koko vaikuttavuuden todennäköistä maksimia ja samalla
hyötypotentiaalin alarajaa.
Kuvassa 22 on näiden määritelmien mukaisesti esitetty Trafin toiminnan
yhteiskuntataloudellinen vaikuttavuus.

Näytteen painotettu varovaisuusperiaatteen mukainen
minimihyötykustannussuhde on siis 2,6.
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Kuva 22: Trafin yhteiskuntataloudellinen vaikuttavuus
Trafin yhteiskuntataloudellinen vaikuttavuus on todellisuudessa todennäköisen minimin
ja hyötypotentiaalin välimaastossa. Käytetään seuraavia merkintöjä: Trafin kustannukset
vuositasolla (K, 149 M€/a). Trafin yhteiskuntataloudellisen vaikuttavuuden
hyötykustannussuhteen todennäköinen minimiarvo h/ktn.min, todennäköinen maksimiarvo
h/ktn.max. Näin ollen Trafin toiminnan vuosittain tuottaman yhteiskuntataloudellisen
bruttohyödyn minimi HBmin lasketaan kaavalla

= ℎ/ . 	× 	 →

= 2,6	 × 149 = 387	M€/a

ja vastaavasti bruttohyödyn maksimi (HBmax) kaavalla

= ℎ/ . 	× 	 →

= 4,3	 × 149 = 641	M€/a.

Näin ollen Trafi tuottaa toiminnallaan yhteiskuntataloudellisena hyötynä 387–641
miljoonaa euroa vuosittain. Kun näistä ääriarvoista vähennetään Trafin vuosittaisen
toiminnan kustannukset – sekä julkisesti rahoitetut, että muuten rahoitetut – saadaan
Trafin toiminnan vuosittaiset yhteiskuntataloudellisten nettohyötyjen minimi- ja
maksimiarvot HNmin ja HNmax

= − 	 →

= 387− 149 = 238	M€/a,

ja
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=	 − →

= 641− 149 = 492	M€/a.

Trafin toiminnan vuosittainen yhteiskuntataloudellinen nettohyöty on siis vähintään
238–492 miljoonaa euroa. Näiden tuloksien avulla voidaan esittää Trafin
yhteiskuntataloudellinen tase, joka on (kuva 23):

Kuva 23: Trafin yhteiskuntataloudellinen tase

6.7 Tutkimuksen rajoitukset ja katvealueet

Tässä luvussa vedetään yhteen koko vaikuttavuustutkimukseen liittyvä tutkimusryhmän
havaitsemia rajoituksia ja mahdollisia katvealueita. Lisäksi itse tutkimusasetelmasta ja
sovelletuista tutkimusmenetelmistä johtuvia rajoitteita käsiteltiin pääluvussa 2.

Viranomaistoiminnan hyötyjä tunnistettiin – mutta entä haitat?
Palveluiden vaikutusmekanismeja laadittaessa ja vaikutuksia analysoitaessa havaittiin
joissakin tapauksissa positiivisen vaikuttavuuden lisäksi myös negatiivista
vaikuttavuutta. Esimerkiksi ilmailun asematasotarkastusten osalta havaittiin, että
tarkastuksesta johtuva lennon viivästyminen tai äärimmäisessä tapauksessa lennon
peruuttaminen aiheuttaa primääristi negatiivisia vaikutuksia lisääntyneiden
aikakustannusten muodossa. Aikakustannukset kohdistuvat ensisijaisesti sekä
lentoyhtiöön, että lentomatkustajiin. Näiden aikakustannusten määrää oli kuitenkin
mahdotonta lähteä arvioimaan käytettävissä olleen aineiston avulla, koska koko
vaikuttavuusketjun mekanismi on verrattain kompleksi. Kyseiset tarkastukset on
suunniteltu ja resursoitu siten, että niistä ei normaalitapauksessa koidu viiveitä
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lentoliikenteelle, eli tarkastus pystytään yleensä suorittamaan lentokoneen käännön4

aikana. Viivytystä syntyy käytännössä ainoastaan, kun ilma-aluksessa tai muuhun
lentoon liittyvässä osa-alueessa havaitaan vakavia lentoturvallisuutta vaarantavia
puutteita. Puutteiden korjaamisella puolestaan on positiivisia vaikutuksia
lentoturvallisuuteen. Äärimmäisessä tapauksessa voidaan saada aikaan todella
merkittäviä onnettomuus- ja aikakustannussäästöjä sekä toiminnallisia
kustannussäästöjä estämällä suuronnettomuuksia taikka suuronnettomuuden
vaaratilanteita. Tämän ketjun kompleksisuuden ja myös riittämättömän aikaisemman
tutkimusaineiston perusteella tarkastuksista aiheutuvien viiveiden nettovaikutuksia ei
pystytty selvittämään.
Yllä esitetyn esimerkin, ja useiden muiden vastaavien tutkimuksen aikana esiin
tulleiden tapausten perusteella voidaan todeta, että tässä tutkimuksessa pääsääntöisesti
etsittiin vaikuttavuutta nimenomaan hyötyjen kautta. Potentiaalisia haittojakin
tunnistettiin, sivuttiin ja raportoitiin tutkimuksen aikana, mutta niihin ei edellä
mainituista syistä voitu erityisesti pureutua. Lähtökohta on sinänsä looginen ja
ymmärrettävä kun perusoletuksena on, että kaikki julkisin varoin kokonaan tai osittain
rahoitettu toiminta tähtää hyötyjen aikaan saamiseksi, pyrkien samalla välttämään
haittoja. Ei ole kuitenkaan perusteita väittää, etteikö viranomaistoiminnalla voisi olla tai
ole haitallisia vaikutuksia. Kysymys kuuluukin: olisimmeko löytäneet merkittäviä
haittavaikutuksia, mikäli olisimme ryhtyneet sellaisia nimenomaan etsimään? Tällaisia
haittoja voivat olla esimerkiksi liiallisen sääntelyn haittavaikutukset ja
viranomaistoiminnan haitalliset vaikutukset tehokkaiden markkinoiden toteutumisessa,
niistä lisää seuraavassa.

Liiallinen sääntely?
Kuten viraston säädöshankesalkkua ja määräysten antamista tutkittaessa kävi ilmi,
sääntelyn määrä on huomattava – ja sen lisäksi se on kasvamaan päin. Voidaan arvella,
että joidenkin yksittäisten liikennejärjestelmän osien suhteen sääntely on jopa liiallista.
Kaikki sääntely, sen valmistelu, implementointi ja jälkiarviointi aiheuttavat
hallinnollista lisätyötä, joka realisoituu hallinnon kasvavina kustannuksina tai
vaihtoehtoisesti sääntelyn laadun alentumisena kun paisuvaa sääntelymassaa hoidetaan
riittämättömin resurssein. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen mukaan Suomi on eräs
Länsi-Euroopan lainsäädäntöintensiivisimmistä maista. Tutkimuslaitoksen raportissa
nostettiin jo reilu kymmenen vuotta sitten seuraavat ongelmat sääntelyyn liittyen: 1)
sääntelyn määrän kasvu; 2) oikeantasoisen sääntelyn löytäminen; 3) sääntelyn
hyväksyttävyyden varmistaminen.

Lisäksi on muistettava, että suuri osa liikennesektorin kansallisesta sääntelypaineesta
tulee valtion rajojen ulkopuolelta, eli aiheutuu itse asiassa kansainvälisestä sääntelystä
ja sitoumuksista5. Kansainvälisen sääntelyn määrä on OECD:n (2014) mukaan kasvanut
lähes räjähdysmäisesti 90-luvulta alkaen. Trafin kansainvälinen toiminta on melko
vakiintunutta, mutta esimerkiksi ympäristöasioiden, energiankulutuksen ja
ilmastonmuutoksen muassaan tuomat uudet haasteet eivät tule ainakaan vähentämään
kansainvälisen sääntelyn määrää. Toisaalta, sääntelyssä tehty työ on

4 Käännöllä tarkoitetaan kääntöprosessia (turnaround process), eli lentokoneen aikataulunmukaisen
maassaolon aikana suoritettavia, koneeseen välittömästi liittyviä toimia ja valmisteluita, jotta kone
saadaan pian - ja aikataulun puitteissa - uudelleen ilmaan. (Toivonen 2008)
5 Samalla toki tiedostetaan että vaikka Suomi ei välttämättä ole kansainvälisessä sääntelyssä määräävä
toimija, ei sääntelyn suhteen olla myöskään pelkkä sivustakatsoja. Suomi yleensä ja Trafi erityisesti, ovat
osaltaan monin tavoin mukana ja osallisina liikennesektorin kansainvälisen regulaation ohjaamisessa ja
muodostumisessa kaikissa liikennemuodoissa.
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nettovaikutukseltaan varsin hyödyllistä ja vedoten OECD:n analyyseihin, nimenomaan
avoimet ja paljon kansainvälistä kauppaa käyvät taloudet hyötyvät ylikansallisesta
regulaatiosta eniten. OECD (2014) jaotteli hyötyjä ja haittoja seuraavasti:

Taulukko 10. Kansainvälisen sääntelyn koetut hyödyt ja kustannukset
Hyödyt Kustannukset / haitat / ongelmat
Taloudelliset hyödyt Lisääntynyt hallinnollinen työ
Riskien parempi hallinta Implementoinnin haasteet
Tehostunut regulaatio, päällekkäisen työn karsinta Sääntelyn itsehallinnon kaventuminen
Tiedon ja tiedonvaihdon lisääntyminen Poliittiset haasteet

On sitten kyse kansallista tai kansainvälistä alkuperää olevasta sääntelystä, sen
liiallisuus on joka tapauksessa luonnollisesti katsottava haitalliseksi. Sääntelyn määrän
lisääntyminen kasvattaa ministeriöiden ja virastojen työmäärää eksponentiaalisesti,
koska sääntelyn vaikutukset eri toimijoille ja kansalaisryhmille halutaan tietää (hyvästä
syystä) entistä tarkemmin ja jokainen säädös vaatii enemmän tai vähemmän käytännön
toimeenpanoa ja toimeenpanon jälkeistä valvontaa ja arviointia. Sääntelyn määrän
kasvaminen nostaa jo matemaattisestikin epäonnistuneen sääntelyn riskiä.

Sääntelyn keventämisen eräinä keinoina toimivat informaatio-ohjaus ja joustava
sääntely. Informaatio-ohjauksella velvoitetaan esimerkiksi valmistajat kertomaan
tuotteensa valmistuksesta ja ominaisuuksista kuluttajille, jolloin kuluttajien kysynnän
kautta toteutuvan markkinavoiman oletetaan vaikuttavan itsesääntelyn tavoin. Joustavan
sääntelyn ajatuksena on luoda yleiskäsitteisiä sääntöjä, jotka riittävästi ohjaavat
sääntelyn kohteita, mutta eivät sorru yksityiskohtien paljouteen. Trafilla on erinomaiset
mahdollisuudet täydentää lakeja ja asetuksia erilaisin täydentävin teknisin ohjeistuksin.
Hyödyllistä tai ei, sääntelyn määrä kasvaa, sitä pitää arvioida tarkemmin ja sen laatu on
oleellisesti kiinni siitä kuinka taidokkaasti eri osapuolet onnistutaan osallistamaan
prosessiin siten, että vaikutukset saadaan selkeästi näkyviin ja että laatutaso saadaan
kerralla kuntoon.
Markkinoiden tehokkuus ei ole optimaalisella tasolla - osittain sääntelynkin takia?

Sääntelyllä ja viranomaisten toiminnalla on kiistatta suoria vaikutuksia kaikkiin
yhteiskunnan osa-alueisiin ja siten myös markkinoiden toimintaan, avoimuuteen ja
tehokkuuteen. Sääntelyn pyrkimyksenä ei toki ole markkinoiden rajoittaminen tai
hankaloittaminen, mutta väistämättä kaikki sääntelyn vaikutukset eivät toisaalta aina ole
markkinoiden tehokkuuden kannalta pelkästään positiivisia.
Kirjallisuudesta löytyy verrattain runsaasti aiempaa tutkimusta liittyen sääntelyn
mahdollisiin vaikutuksiin ja markkinoiden tehokkaaseen toimintaan. Esimerkiksi OECD
(Gönenç ja Nicoletti 2000) tutki lentomatkustusmarkkinoita suhteessa sääntelyyn ja
totesi muun muassa, että lentoliikenteen tuotannon tehokkuutta olisi mahdollista
parantaa ja sitä kautta lentomatkustamisen käyttäjähintaa voitaisiin laskea kehittämällä
sääntelyä markkinaystävällisempään suuntaan. Pelkmans ja Renda (2014) puolestaan
käsittelivät regulaation vaikutuksia innovaatiotoimintaan, käyttäen
tapausesimerkkeinään useita liikennesektorin tapauksia. Synteesissä vaikutusten nähtiin
pääsääntöisesti olevan positiivisia, mutta mahdollisia haittojakin havaittiin.

Toinen markkinoihinkin liittyvä kysymys, joka on erityisen merkityksellinen Suomen
kaltaisessa pienessä maassa, on se, että missä määrin myös kansainvälisen sääntelyn
tehtäviä voidaan järkevästi jakaa esimerkiksi teollisuudelle ja tutkimussektorille, ehkä
jopa järjestöille silloin kun hallinnon omat resurssit ja muu kapasiteetti eivät riitä ja
käsiteltävät asiat eivät ole suoranaisesti viranomaisroolia vaativia. Esimerkkinä olkoot
vaikkapa OECD:n International Transport Forumin asiantuntijaryhmät, joissa
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käsitellään varsin vapaamuotoisesti erilaisia liikennesektorin haasteita ja muovataan
suosituksia jäsenvaltioille erilaisten analyysien ja vertailujen kautta. Mainittakoon myös
osaraportissa 3 (Mononen ja Leviäkangas 2015b) harrasteilmailun yhteydessä laadittu ja
käsitelty hypoteettinen hyötypotentiaalilaskelma. Siinä vertailukohtana käytetyssä
Englannin mallissa oli viranomaistoimintojen määrätietoisella siirtämisellä järjestöille
saatu aikaan merkittäviä toiminnallisia kustannussäästöjä viranomaiselle – ja tästä
huolimatta samaan aikaan esimerkkiin liittyneen harrasteilmailun osa-alueen, eli
ultrakevytlentämisen liikenneturvallisuus oli parantunut erittäin merkittävästi.
Sääntelyn ja viranomaistoiminnan keventämisellä ja/tai järkeistämisellä voidaan siis
parhaassa tapauksessa päästä win-win -asetelmaan. Ja kun näin kerran on, voidaan tehdä
myös seuraava johtopäätös: kaikki sääntely ei aina ole automaattisesti optimaalisella
tasolla, vaan sääntelyn kehittäminen ja suuntaaminen on tehtävä huolellisesti ja
harkiten.

Osa Trafin palveluista keskittyy – lakien velvoittamana – suoraan markkinoiden
valvontaan. Markkinavalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että myytävänä olevat ja
maahan tuodut liikennevälineet 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.
Markkinavalvonnan vaikutuksia ei erikseen tässä tutkimuksessa arvioitu, mutta
lähtökohtaisesti tämä toiminta tukee ja edistää liikenneturvallisuutta sekä liikenteen
ympäristöystävällisyyttä suoraan. Toisaalta ei voida välttää, että markkinavalvonta
väistämättä lisää markkinoilla toimiville yrityksille aiheutuvaa hallinnollista kuormaa.

Realisoituvatko hyödyt kautta linjan havaituista ja yleispätevistä
vaikutusmekanismeista huolimatta?
Tässä tutkimuksessa analysoitiin Trafin toimintaa (eli analyysiyksikköä) havainnoimalla
tarkasti ja yksityiskohtaisesti rajallista näytettä viraston palveluista (havaintoyksiköt).
Lopullisissa johtopäätöksissä laajennettiin näytteestä tehtyjä havaintoja kuvaamaan
koko analyysiyksikköä. Tutkimusresurssit huomioon ottaen näin on välttämätöntä
menetellä – ideaalitilanteessa tutkittaisiin kaikki analyysiyksikön toiminnot, eikä
näytettä niistä. Tämä on harvoin mahdollista ja yleensäkin tämän tyyppiset rajoitteet
pätevät tieteellisessä tutkimuksessa aina, tai ainakin lähes poikkeuksetta. Toisaalta yllä
mainitusta asetelmasta aiheutuu tiettyjä rajoituksia.

Suoranaisia palveluiden hyöty-kustannussuhteita on siis tässä tutkimuksessa määritelty
ainoastaan näytteen palveluille. Näihin nojautuen on sitten pyritty muodostamaan
mahdollisimman koherentti ja läpinäkyvä kuva koko viraston hyöty-kustannussuhteesta
ja vaikuttavuudesta. Päättelyketjuissa on käytetty johdonmukaista logiikkaa, mutta
tutkimusryhmä ei väitä, että päättelyketju olisi täysin aukoton.
Yksittäisten palveluiden osalta määritellyt vaikutusmekanismikartat ovat tietyllä tavalla
yleispäteviä. Tällä tarkoitetaan sitä, että vaikka kartta ja sen perustana oleva vaikutusten
muodostumisen logiikka onkin aina laadittu yksittäisen näytteen ominaisuuksia silmällä
pitäen, voidaan sitä useissa tapauksissa soveltaa joko suoraan tai vähäisin muutoksin
muihin vastaavan sisältöisiin palveluihin – useimmiten vieläpä liikennemuodosta
riippumatta. Käytetään esimerkkinä vertailua meriliikenteen alustarkastusten ja ilmailun
ramppitarkastusten välillä. Käytännössä palveluiden vaikutusmekanismien logiikat ovat
lopulta lähes täysin identtisiä, lukuun ottamatta käytettyä terminologiaa. Siinä missä
meriliikenteen yhteydessä puhutaan varustamoista ja aluksista, ilmailussa toimijoina ja
kohteina ovat lentoyhtiöt ja ilma-alukset. Tämä sama analogia pätee myös
palveluperheiden muodostamiseen. Klusteroinnissa käytettiin hyväksi näytteessä olleen
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palvelun geneeristä kuvausta ja perheisiin otettiin mukaan ainoastaan palveluita, joihin
tämä yleispätevä kuvaus sopi täydellisesti ja suoraan.
Näin ollen tutkimuksessa on kuvattu klusteroinnin taustat ja periaatteet sekä perheiden
sisälle ryhmiteltyjen palveluiden samankaltaisuus mahdollisimman perusteellisesti ja
läpinäkyvästi.

Tästä huolimatta jää väistämättä tiettyjä sokeita pisteitä. Loppupäätelmien oletuksena tai
perustana ei toki ole ollut, että kun näytteen hyötykustannussuhde on havaittu selkeästi
positiiviseksi, niin silloin väistämättä ja poikkeuksetta myös kaikkien näytteen kanssa
samaan perheeseen luokiteltujen palveluiden hyötykustannussuhteen voisi olettaa myös
olevan selkeästi positiivinen. Mutta toisaalta edellä kuvattujen tarkasteluiden avulla on
esitetty perustelut tämän suuntaisten oletusten oikeellisuudelle. Sokea piste ja sitä kautta
virheen mahdollisuus piilee siinä, että välttämättä perheissä olevissa palveluissa sinänsä
pätevä vaikutusmekanismi ei todellisuudessa tuotakaan hyötyjä samassa mittakaavassa
kuin mitä perhettä edustava näyte antaa olettaa.
Samaan aikaan on otettava huomioon se, että virhe voi esiintyä kumpaan suuntaan
tahansa. Voi nimittäin olla, että perheen kantapalvelun vaikuttavuus on todellisuudessa
merkittävämpi kuin perheen muilla palveluilla keskimäärin – mutta yhtä hyvin näytteen
vaikuttavuus voi toisaalta olla pienempi kuin muilla perheen palveluilla. Tämän
johdosta tutkimusryhmän näkemyksen mukaan on turvallista olettaa, että (i) mahdolliset
virheet kumoavat toisensa, ainakin osittain, ja että (ii) merkittävän systemaattisen
kokonaisvirheen mahdollisuus suuntaan taikka toiseen on siten epätodennäköinen.

Huomattava määrä puuttuvaa tutkimustietoa
Tutkimusryhmä perusti suuren osan analyyseistään ja arvioistaan nojautuen
aikaisempaan tutkimukseen. Se oli perusoletuksena jo tutkimuksen valmisteluvaiheessa
käytettävissä olevat resurssit huomioiden. Oli kuitenkin jossakin määrin
hämmästyttävää havaita, kuinka rajallisesti viranomaistoimintojen, -palveluiden ja
sääntelyn yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia on ylipäätään tutkittu tai edes pyritty
tutkimaan.
Esimerkkinä tutkimuksen siiloutumisesta ja epäsysteemisyydestä voisi mainita
tieliikenteen turvallisuustutkimuksen. Kyseessä on yhtä yksittäistä liikennemuotoa
koskeva merkittävä tutkimusaukko, joka jo sinällään on pelkkää viranomaiskenttää
laajempi ja siten siis sisältää myös kaiken viranomaistoiminnan sekä sääntelyn
vaikuttavuuden. Tieliikenteen ja sen turvallisuuden tutkimuksella sekä tutkimuksen
edellytyksenä olevalla aineistolla on pitkät historialliset perinteet. Sektorilla jo tehdyn ja
tällä hetkellä tekeillä olevan tutkimuksen valtavaa määrää on jopa vaikeata
havainnollistaa, mutta yhdessä tämän tutkimuskokonaisuuden osana syntyneessä
julkaisussa (Mononen ja Leviäkangas 2015a) esitettiin eräs lähestymistapa. Kaikesta
tästä tutkimuksen ylenpalttisesta runsaudesta huolimatta tutkimusryhmä yllättyi
yrittäessään selvittää eri liikenneturvallisuuden osatekijöiden ja niissä tapahtuneen
kehityksen kontribuution positiiviseen liikenneturvallisuustrendiin. Sektorikohtaista
tutkimusta löytyy runsaasti, mutta eri sektoreiden välisistä ”markkinaosuuksista”
liikenneturvallisuuden parantamisessa ei ole olemassa mitään yleisesti hyväksyttyä
arviota – globaalisti, EU-tasolla, saatikka kansallisesti.

Vaikkakin tieliikenteen turvallisuuden parantamisen eri osa-alueita on tutkittu erillisinä
erittäin laajasti, niin makrotason yhteenvetoa, koontia tai synteesiä siitä mitkä
vaikuttavuuden markkinaosuudet ovat, on silti ollut mahdotonta löytää.
Kirjallisuusselvityksen lisäksi tietoa pyrittiin tämän tutkimuksen yhteydessä
hankkimaan tutkimusryhmän kotimaiselta ja kansainväliseltä yhteistyöverkostolta, eli
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käytännössä tutkimusinstituuttien, liikenneviranomaisten ja ajoneuvoteollisuuden
asiantuntijoilta. Osa-alueilla tässä viitataan esimerkiksi ajoneuvoteknologian,
valvonnan, koulutuksen ja infrastruktuurin kehittymiseen. Markkinaosuudella
tarkoitetaan tässä sitä, kuinka suuri osuus viime vuosikymmenen tai vuosikymmenten
erittäin positiivisesta liikenneturvallisuuskehityksestä voitaisiin allokoida kunkin osa-
alueen kehittymisen ansioksi tai aikaansaannokseksi. Alla kuvassa 24 ongelman
havainnollistamiseksi on esitetty vain mainitut neljä kategoriaa ajoneuvoteknologia
65 %, koulutus 5 %, infrastruktuuri 20 %, valvonta 10 %. Nämä prosentit ovat nyt
tutkijan enemmän tai vähemmän valistuneita arvioita6, eivätkä ne kyseisellä aikavälillä
myöskään varmasti ole säilyneet muuttumattomina. Mutta kysymys nyt kuuluukin:
mitkä ovat oikeat prosentit todellisuudessa?

Kuva 24: Tieliikenteessä säästetyt ihmishenget Euroopassa 2001-2012.

Viime vuosikymmenen aikana tieliikenteessä säästetyt noin 153000 eurooppalaista
ihmishenkeä on kuvassa allokoitu edellä mainittujen prosenttien mukaisesti
kumulatiivisesti. Vuonna 2012 tapahtui noin 27000 kuolemaa vähemmän, eli toisin
sanoen 49 % vähemmän tieliikennekuolemia kuin vuonna 2001. Trendi on siis huomiota
herättävän positiivinen. Tutkimusryhmän käsityksen mukaan historian trendit antaisivat
lisätietoa siitä, missä potentiaali on itse asiassa ollut ja todennäköisesti lyhyellä ja
keskipitkällä aikajänteellä tulee edelleen olemaankin – eli samalla muun muassa siitä
missä viranomais- ja tutkimusresurssien painopiste tulisi kulloinkin olla.

6 Tutkimusryhmä tunnistaa ajoneuvoteknologian osalta neljä merkittävintä quantum leap –tasoista
edistysaskelta, aikajärjestyksessään aikaisimmasta viimeisimpään: turvavyö, korin törmäysturvallisuus,
airbag ja aktiiviset & passiiviset ajoneuvojärjestelmät (ADAS ja IVISS). Ajoneuvoihin liittyviin
vaikutuksiin sisältyvät edellisten lisäksi ainakin ajoneuvojen kuntoon liittyvät attribuutit (mm.
katsastuksen laatu, ajoneuvokannan keski-ikä). Infrastruktuuriin tässä sisällytetään ainakin infran kunto,
moottoriteistyminen, suunnitteluohjeet, tietojärjestelmät, kapasiteetti, jne. Eräs tunnistettu osa-alue, joka
ei ole tässä mukana: talous- ja elintasokehityksen vaikutukset. esim. BKT/GDP kehitys. Talouskehitys
heijastelee vaikutuksia liikennemäärien (-> kapasiteetti- & altistustekijät) lisäksi jo edellä kuvattujen osa-
alueiden kautta, moottoriteistymisenä, autoistumisena, autokannan ikänä jne. Historiasta on havaittavissa
merkittäviä harppauksia ajoneuvoteknologian lisäksi muillakin osa-alueilla: esim. valvonnassa
automaattivalvontojen yleistyminen; infrastruktuurissa ITS, tietojärjestelmät sekä näihin perustuva
häiriönhallinta jne. Kuljettajien, liikkujien ja henkilöstön koulutuspuolella ei niinkään.
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Miten viranomaistoiminnan suuntaamista sitten ohjataan, mikäli suoranaista
tutkimustietoa ei ole aina käytettävissä? Jokaisen yksittäisen tuotannossa ja käytössä
olevan viranomaispalvelun taustalla on aina omat tapauskohtaiset historiansa, syynsä ja
perustelunsa. Palvelut ovat saattaneet tulla voimaan ulkoa annettuina esimerkiksi
kansainvälisen sääntelyn kautta. Toisaalta palvelu saattaa olla kansallista alkuperää.
Riippumatta alkuperästä, tai siitä, kuinka paljon tai vähän päätöksien tekemisen tueksi
on ollut käytettävissä koherenttia ja läpinäkyvää tutkimustietoa, palveluiden asettamisen
taustalla on joka tapauksessa aina tietty määrä intuitiiviseen päätöksentekoon,
kokemukseen, näkemyksiin ja asiantuntijuuteen liittyviä mekanismeja. Tämä intuitio
saattaa olla luonteeltaan enemmän tai vähemmän kollektiivista. Toisin sanoen päätökset
on tehty joissakin tapauksissa pienemmän tai kansallisemman ryhmän
yhteisymmärryksessä (esim. kansallinen lainsäädäntö) – ja toisissa taas suuremman tai
kansainvälisemmän joukon konsensuksessa.

Silloin kun tutkimustieto on erittäin rajallista, tällaisen kokemukseen, näkemyksiin ja
asiantuntijuuteen perustuvan intuition rooli korostuu päätöksenteossa. Esimerkkinä
voidaan käyttää eräitä tämän tutkimuksen näytteeseen valikoituneita palveluita.
Joissakin tapauksissa kirjallisuusselvityksissä kävi ilmi, että vaikka palveluiden
varsinaisen kohteen merkitystä ja vaikuttavuutta on tutkittu laajastikin, silti sitä kuinka
paljon viranomaistoiminnalla voidaan vaikuttaa kyseisen kohteen
liikenneturvallisuuteen tai ympäristöystävällisyyteen, yms. ei ole tutkittu lainkaan.
Viranomaispalvelu on silti ollut ja tulee todennäköisesti olemaankin olemassa ja
käytössä. Tällöin selkeästi palvelun asettamisen perusta on pohjimmiltaan ollut mm.
intuitioon ja päättelyyn nojautuva. Itse viranomaispalvelun positiivista
yhteiskuntataloudellista vaikuttavuutta on tällöin mahdotonta todeta analyyttisesti.
Mutta samasta syystä myös sen osoittaminen, että palvelu ei olisi positiivisesti
vaikuttava, on aivan yhtä mahdotonta. Vaikka esimerkiksi raideliikenteen vaarallisten
aineiden kuljetuksien valvonnan vaikuttavuutta ei ole tutkittukaan ei silti ole mitään
perusteita väittää, että palvelu olisi tarpeeton tai hyödytön.
Todellisuudessa erilaisten viranomaiskontrollien asettamisprosessi on kompleksi ja
mainittu intuitioelementti ei yksin riitä selittämään sitä kattavasti. Mutta joka
tapauksessa, osittainkaan intuition perusteella tehtyjen ja valvonnan tai muun
viranomaiskontrollin asettamiseen johtaneiden päätösten tausta on kaikesta tästä
huolimatta looginen ja ymmärrettävä. Sääntelyn merkitys ja vaikuttavuus katoaa, mikäli
sen implementointia ei seurata, tarkasteta ja valvota. Analogioita löytyy helposti useita
kaikilta sääntelyn sektoreilta ja hallinnonaloilta, myös liikennesektorilta. Miten hyvin
esimerkiksi nopeusrajoituksia tai promillerajoja noudatettaisiin, mikäli niitä ei
valvottaisi ollenkaan? Lukuisin tieteellisin tutkimuksin osoitetun ja sitä kautta
vakiintuneen käsityksen mukaan niitä noudatettaisiin erittäin huonosti.
Viitaten edelläkin mainittuun liikenneturvallisuuden tutkimuksen suureen määrään ja
pitkiin historiallisiin perinteisiin, tässä tutkimuksessa havaittiin myös seuraavaa:
ympäristövaikutusten ja ympäristöystävällisyyteen vaikuttamisen tutkimus on
maturiteetiltaan huomattavasti nuorempaa ja määrältään vielä toistaiseksi vähäistä.
Myös viranomaispalveluiden suoraa yhteiskuntataloudellista vaikuttavuutta on tutkittu
vähän.
Edellä kuvatut esimerkit valottavat ainoastaan eräitä havaituista tutkimusaukoista.
Muita vastaavia esimerkkejä puuttuvasta tutkimustiedosta havaittiin tämän tutkimuksen
aikana useita, näitä on eritelty osaraportissa 3 (Mononen ja Leviäkangas 2015b)
yksittäisten palveluiden analyysien yhteydessä.
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Sinänsä ei tullut suoranaisena yllätyksenä, että huomattavakin osa tutkimustiedosta –
etenkin kvantitatiivisesta datasta – saattaisi olla vaikeasti saatavissa taikka jopa puuttua
kokonaan. Tämän johdosta jo etukäteen varauduttiin ja valmistauduttiin hyödyntämään
useita eri vaikutusarviomenetelmiä, kuten luvuissa 2.2 ja 2.3 on kerrottu. Näihin
menetelmiin turvauduttiin siis tilanteissa, joissa suoranaista määrällistä tutkimustietoa ei
ollut käytettävissä.

Ensimmäinen tutkimus laatuaan
Yritysten, projektien ja ohjelmien arvioinneilla on tieteessä vankat perinteet mutta
julkisorganisaatioiden toiminnan vaikuttavuuden määrällisessä arvioinnissa on erittäin
merkittävä tutkimusaukko, johon tällä tutkimuksella lähdettiin vastaamaan.
Kirjallisuudessa viranomaistahon arvioinnit ovat lähes poikkeuksetta parhaimmillaan
rajoittuneet organisatorisen tehokkuuden, hallintamallien ja/tai määrällisen
suoritetuottavuuden arviointiin tai kohteesta vallitsevien mielikuvien, brändin ja
hyväksyttyyden arviointiin. Julkisen toiminnan yhteiskuntataloudellisesta määrällisestä
vaikuttavuutta käsittelevä tutkimus on erittäin hajanaista ja organisaatiotasoisesta
arvioinnista löydettävä kirjallisuus on vähäinen. Kuten jo etukäteenkin tunnistettiin,
aihepiiri on siis selvästi uusi ja haasteellinen. Tarve määrällisen vaikuttavuuden
arviointiin on kiistattomasti olemassa, mutta sitä ei ole aiemmin kyetty tieteellisesti
tekemään - ainakaan koskien kokonaisia viranomaistahoja.

Etukäteen arvioitiin myös, että todennäköisesti validein referenssi julkiorganisaation
yhteiskuntataloudellisen vaikuttavuuden arvioinnissa olisi Ilmatieteen laitosta (IL)
koskenut arviointi (Hautala ja Leviäkangas 2007, Leviäkangas ja Hautala 2009). Tämä
arvio osoittautui paikkansapitäväksi tutkimuksen edetessä. Kyseisellä tutkimuksella ja
sen kohteella on nyt käsillä olevan tutkimuksen kanssa tiettyjä yhteneväisyyksiä, mutta
samalla myös merkittäviä eroavaisuuksia.

Merkittävin yhteneväisyys tämän tutkimuksen ja IL -arvioinnin välillä on, että
kummassakin tutkimuksessa arvioitiin julkisorganisaatiota eli valtiollista laitosta ja sen
yhteiskuntataloudellista vaikuttavuutta. Lisäksi IL muistuttaa Trafia myös siinä
mielessä, että se tuottaa palveluita, joidenka kautta vaikuttavuus oletettavasti syntyy.
Ilmatieteen laitoksen palvelut ovat sääpalveluita (esim. sääennusteet), tutkimus- ja
kehityspalveluita (meteorologian tutkimus, avaruustutkimus, ilman laatu, jne.), sekä
teknisiä palveluita (mm. havaintotekniikka ja tietojärjestelmät). Toiminnan
painopisteiden valossa (yksinkertaistaen) näistä alueista merkittävin on tutkimuksen ja
kehityksen tulosalue, jonka menobudjetti on noin yksi kolmasosa IL:n vuosibudjetista.
Hallinto kattaa suurin piirtein toisen kolmanneksen menoista ja loppu allokoituu
teknisille palveluille ja sääpalveluille. (Hautala ja Leviäkangas 2007) Hallinnollisesti
sekä Trafi, että IL ovat kumpikin liikenne- ja viestintäministeriön alaisia.

Merkittävin eroavaisuus puolestaan on, että IL ei ole virasto eikä viranomaistaho
lainkaan, vaan tutkimuslaitos. IL:n toiminta on tämän johdosta Trafiin verrattuna hyvin
eriluontoista ja -sisältöistä. Toisin kuin Trafin kohdalla, IL:n tehtävien keskiössä eivät
ole sääntelyyn, valvontaan, lupiin tai tarkastuksiin liittyvät toiminnot – itse asiassa ne
puuttuvat tehtävälistalta kokonaan. Ilmatieteen laitoksen palvelut nojautuvat
pääsääntöisesti tavalla tai toisella tietoon, eli ne ovat tietopalveluita. Tietoon ja
tietopalveluiden arvoon liittyvä tutkimus ja teoreettinen viitekehys ovat aikaisemman
oletuksen ja nyt tehtyjen havaintojen nojalla viranomaispalveluiden tutkimusta
huomattavasti edistyneemmällä ja kypsemmällä tasolla. Toisaalta osa Trafin
palveluistakin on tietopalveluita – niiden osalta IL tutkimusta ja tiedon arvon teoriaa
voitiin hyödyntää tässä tutkimuksessa. Viimeisenä merkittävänä eroavaisuutena
mainittakoon Ilmatieteen laitoksen toimiminen osin liikelaitostyyppisenä
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organisaationa, joka kilpailee yksityisten sääpalveluiden tarjoajien kanssa samoilla
markkinoilla. Trafilla ei ole toimintakentällään ”kilpailijoita”.
Muita tämän tutkimuksen kannalta otsikkotasolla relevantilta vaikuttavia tutkimuksia
kirjallisuudesta löytyy jonkin verran, mutta ei runsaasti. Lähempi tarkastelu kuitenkin
useimmiten osoittaa, että otsikosta huolimatta sisältö keskittyy muuhun kuin
yhteiskuntataloudellisen vaikuttavuuden arviointiin, tai sovelletut arviointimenetelmät
eivät ole täysin läpinäkyviä. Esimerkiksi Euroopan ympäristövirasto (European
Envirnoment Agency, EEA) arvioitiin 2013 valmistuneessa tutkimuksessa (EEA 2013).
Työssä kuitenkin keskityttiin arvioimaan viraston suoritetuottavuutta ja viraston
sidosryhmien tyytyväisyyttä tuotoksiin. Viraston yhteiskuntataloudellista vaikuttavuutta
ei sivuttu lainkaan. Käytetyt menetelmät ja lähestymistapa eivät siten myöskään
soveltuneet tämän vaikuttavuusarvion tarpeisiin. Toisena esimerkkinä mainittakoon
Finnpilot Pilotage Oy, joka julkaisi osana 2013 vuosiraporttiaan (Finnpilot 2014) arvion
luotsaustoimintansa yhteiskuntataloudellisesta vaikuttavuudesta.
Meriliikenneonnettomuuksien keskimääräiset kustannukset perustuivat samaan
aineistoon, kuin tässäkin tutkimuksessa. Vaikuttavuuslaskelma puolestaan pohjautui
siihen, että luotsit ovat poikkeamahavaintoraporteissaan arvioineet estäneensä 57
vakavaksi luokiteltavaa onnettomuutta. (Vertailun vuoksi, Suomessa tapahtuu vuosittain
keskimäärin 20 vakavaa onnettomuutta.) Estetyn onnettomuuden aineelliseksi arvoksi
oli käytetty á 1 miljoonaa euroa. Näihin lisättiin öljyntorjuntakustannukset ja
sujuvuuden parantamisessa aikaansaadut hyödyt. Raportissa tai muussa tutkimusryhmän
käytettävissä olleessa aineistossa ei kuitenkaan valotettu käytetyn laskentatavan
perusteluja riittävästi, joten arviointimenetelmä ei ollut hyödynnettävissä tässä
tutkimuksessa.

6.8 Päätelmät tutkimuskysymyksiin liittyen, pääviestit

6.8.1 Vastaukset tutkimuskysymyksiin

Palataan lopuksi tämän raportin alussa asetettuihin tutkimuskysymyksiin ja vastataan
niihin edellä esitetyn valossa. Tutkimuskysymyksiin 1 ja 2 vastataan peilaten näytteen
palveluiden yksityiskohtaisissa arvioinneissa tehtyihin havaintoihin.
Tutkimuskysymykseen 3 vastataan nojaten näytteen skaalauksessa ja Trafin toiminnan
kokonaisvaikuttavuuden tarkastelussa muodostettuihin johtopäätöksiin.

Perustelu:
Yksikään tutkituista palveluista ei osoittautunut hyötykustannussuhteeltaan ja sitä kautta
yhteiskuntataloudelliselta vaikuttavuudeltaan negatiiviseksi. Näin ollen näyte tukee
väitettä, että kaikki viraston palvelut ovat absoluuttisessa minimissäänkin
yhteiskuntataloudelliselta vaikuttavuudeltaan vähintään neutraaleja. Mutta useimmiten

Tutkimuskysymys 1:
Mitkä ja minkä tyyppiset viranomaispalvelut ja -toiminnot tuottavat

vaikuttavuutta?

Kaikki viraston palvelut ja kaikki palvelutyypit tuottavat
(positiivista) vaikuttavuutta.
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palvelut ovat vaikuttavuudeltaan positiivisia ja joissakin tapauksissa erittäin
merkittävästi positiivisia.
Mitä tulee palveluiden tyyppeihin, näytteen palvelut edustavat Trafin tuottamia eri
palvelutyyppejä hyvin. Näytteiden joukossa oli valvontaan, tarkastuksiin,
hyväksyntöihin ja lupiin liittyviä viranomaispalveluita. Mukana oli myös tietopalveluita
sekä sääntelyä tekeviä tai tukevia toimintoja. Kaikki liikennemuodot olivat edustettuina,
kuten myös eri kohteisiin eli henkilöstöön, kuljettajiin, kalustoon ja infrastruktuuriin
kohdistuvat tai liittyvät palvelut. Koko näytteen aggregoitu vaikuttavuusprofiili on
yhdenmukainen viraston koko palveluportfolion vaikuttavuusprofiilin kanssa. Siten
loppupäätelmä on, että kaikki viraston palvelutyypit voivat tuottaa vaikuttavuutta
positiivisella hyötykustannussuhteella.

Perustelu:
Tutkittujen palveluiden hyötykustannussuhteet asettuivat luokkiin ≥1 – >>>1, eikä
yksikään niistä osoittautunut vaikuttavuudeltaan negatiiviseksi. Palvelut ovat siis
poikkeuksetta vaikuttavuudeltaan positiivisia ja useissa tapauksissa erittäin
merkittävästi positiivisia. Parhaimmillaan näytteen hyötykustannussuhde oli 20, jossa
siinäkin tehtiin varovaisuusperiaatteen mukainen oletus, että ainoastaan murto-osa
vaikuttavuudesta on toteutunut tällä hetkellä. Loppuosa on tulevaisuudessa realisoitavaa
ja realisoituvaa vaikuttavuuspotentiaalia. Näytteen palvelut tuottavat
yhteiskuntataloudellista hyötyä minimihyötykustannussuhteella 2,6.

Perustelu:
Perustelut on esitetty yksityiskohtineen aiempana tässä raportissa. Johtopäätös nojautuu
pääosin (i) näytteen yksityiskohtaiseen analyysiin ja (ii) näytteen skaalaukseen
perheiden muodostamisen ja palveluklusteroinnin avulla sekä niistä tarkasteluista
tehtyihin päätelmiin. Kaikki tarkasteluissa käytetyt oletukset ja yksinkertaistukset
tehtiin johdonmukaisesti varovaisuusperiaatetta noudattaen.

Koko vaikuttavuustutkimuskokonaisuuden, lopputulosten ja johtopäätösten nojalla
voidaan todeta, että alussa asetettu päähypoteesi pitää paikkansa: Valtion rahallinen ja
muu panostus liikenneturvallisuusviranomaisen toiminnan ylläpitämiseksi tuottaa
vaikuttavuuden kautta yhteiskuntataloudellista hyötyä hyötykustannussuhteella, joka on
suurempi kuin yksi.

Tutkimuskysymys 2:
Millä hyötykustannussuhteella tutkimuskysymyksessä 1 havaitut palvelut

tuottavat vaikuttavuutta?

Havaitut palvelut tuottavat yhteiskuntataloudellista hyötyä
minimihyötykustannussuhteella 2,6.

Tutkimuskysymys 3:
Mikä on viranomaisen toiminnan kokonaishyötykustannussuhde?

Varovaisimman arvion mukaan Trafi tuottaa yhteiskuntataloudellista
hyötyä kokonaishyötykustannussuhteella 2,6.  Kohtuullisen arvion

mukaan viraston kokonaishyötykustannussuhde on jopa 4,3.
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6.8.2 Pääviestit ja tämän tutkimuksen tuoma lisäarvo

Tämän vaikuttavuustutkimuksen havaintoihin ja tuloksiin nojautuen pääviestit voidaan
tiivistää seuraavasti seitsemään pääkohtaan. Jokaisen pääviestin osalta on esitetty
soveltuvin osin (i) viesti tiivistetyssä muodossaan, (ii) lyhyet perustelut ja/tai tausta sekä
(iii) ratkaisut, suositukset ja käytännön implikaatiot.

• Viesti perustuu tämän tutkimuksen lopputuloksiin. Jokainen virastoon
sijoitettu euro palautuu takaisin noin kolmin- tai nelinkertaisena.

• Rahoittamalla Trafia yhteiskunta käytännössä ostaa positiivista
vaikuttavuutta. Erityisesti kansalaisille hyödyt realisoituvat
lisääntyneenä hyvinvointina muun muassa parantuneen elämänlaadun ja
terveyden, lisääntyneen vapaa-ajan sekä pidemmän elinaikaodotuksen
muodossa.

• Yritysten ja yhteisöjen kannalta positiiviset vaikutukset ilmenevät
parantuneena kilpailukykynä ja logististen toimintojen
toimintavarmuutena.

Trafin toiminta on yhteiskuntataloudellisesti kannattavaa.

• Liikenneturvallisuus on vallitseva tila, joka saattaa muuttua herkästi jos
sen hallintaan ja valvontaan ei jatkuvasti panosteta. Tätä panostusta on
syytä jatkaa, mutta sen kasvattamisen sijaan on keskityttävä
vaikuttavimpiin toimintoihin.

• Ympäristövaikutusten hallinta tulee korostumaan Trafin, kuten muunkin
hallinnon, toiminnassa ja sen kehittämisen resursseja on syytä lisätä.
Sama pätee muihinkin tuoreempiin toimintalohkoihin kuten
markkinavalvontaan, riskienhallintaan sekä liikennejärjestelmän
tilakuvaan ja toimintavarmuuteen (resilienssiin).

Liikenneturvallisuus on ja tulee olemaan keskeistä, mutta
tulevaisuuden potentiaaleja on todennäköisesti merkittävämmin
muissa toimintalohkoissa, kuten ympäristöön vaikuttamisessa.
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• Suora maksuhalukkuus laajoille tietopalveluille on todennettavasti
olemassa. Maksajille tiedon arvo on todennäköisesti sen
tuotantokustannuksiin eli hintaan nähden moninkertainen. Tietoon
pohjautuen tuotetaan liiketaloudellisesti kannattavia sisältöjä ja
palveluita.

• Trafin hallinnoiman tiedon entistäkin laajempi avoimuus (tietosuojan
vaatimusten rajoissa) on yhteiskuntatalouden perspektiivistä kannattavaa
ja perusteltua. Se johtaisi myös parempaan läpinäkyvyyteen ja
tasapuolisuuteen markkinoiden sekä kilpailun perspektiiveistä. Tiedon
avaaminen ja maksuttomaksi muuttaminen tulee kuitenkin huomioida
viraston resursoinnissa.

• Digitalisaatio luo jatkuvasti uusia mahdollisuuksia ja haasteita Trafin
tietopalveluille. Kehityksessä mukana pysyminen ja palvelukehitys
vaativat jatkuvaa panostusta.

Tietopalvelut ovat vaikuttavuudeltaan huomattavan positiivisia -
digitalisaatio luo uusia mahdollisuuksia ja haasteita.

• Suomen hyvät sijoitukset kansainvälisissä vertailuissa tulisi noteerata
astetta vakavammin. Lähes kaikki tämän tutkimuksen havainnot tukevat
”hallinnon laadun” ja ”elämän laadun” välistä yhteyttä.

• Sääntelyn ja määräysten merkitys – ja sitä kautta vaikuttavuus –
vesittyvät, mikäli vaatimustenmukaisuutta ei tarkasteta ja valvota.

• Tulosohjauksesta olisi kuitenkin siirryttävä vaikuttavuuden hallinnan
suuntaan ja kehitettävä viranomaispalveluita ja –prosesseja
ennakkoluulottomasti hyvien vaikutusten, ei pelkkien tuotosten tai
indikaattorien, tuottamiseksi. Tämä edellyttää vastuullista ja taitavaa
hallintoa, sillä mitä strategisemmaksi virastojen ohjaus muotoutuu, sitä
huolellisemmin on operatiivinen toiminta ja palvelutuotanto toteutettava.

Laadukas, läpinäkyvä ja eheä viranomaistoiminta kulkee käsi
kädessä hyvän liikenneturvallisuustason ja muunkin
vaikuttavuuden kanssa.

• Suomi on Länsi-Euroopan lainsäädäntöintensiivisimpien maiden
joukossa. Suomen kaltaiset avoimet ja paljon kansainvälistä kauppaa
käyvät taloudet toisaalta hyötyvät ylikansallisesta regulaatiosta eniten.

• Sääntelyn suuntaaminen ja etenkin lisääminen on tehtävä sekä harkiten,
että huolellisesti. Oikein toteutettuna deregulaatio, viranomaisvastuiden
siirto järjestöille tai toimintojen ulkoistaminen tuottavat parhaimmillaan
win-win -tilanteita, joissa viranomaisresursseja säästyy samalla kun
haittakustannukset pienenevät ja palvelutaso kohentuu.

Kansainvälinen ja kansallinen sääntely (sekä sen lisääminen) on
toisaalta kuormittavaa, mutta toisaalta nettovaikutuksiltaan
lopulta positiivista.
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Edellä käsitellyt pääviestit koskevat Trafia suoraan. Viimeiseksi haluamme tuoda esiin
vielä yhden keskeisen viestin, joka kuitenkin koskee enemmän viranomaistahojen
vaikuttavuuden sekä liikennesektorin tutkimusta yleisemmällä tasolla, kuin tässä
käsiteltyä tutkimuskohdetta Trafia erityisesti.

6.8.3 Päätössanat

Vastikään julkistettu Juha Sipilän hallituksen ohjelma painottaa jo lähtökohtaisesti
tavoitteiden asettamisen lisäksi näiden tavoitteiden toteutumisen mittaamisen tärkeyttä.
Mittaamiseen perustuva tulosohjaus on jo tätä edeltävissä hallitusohjelmissa ja
käytänteissä ollut pitkään koko Suomen valtion julkisen sektorin ohjaamisen
perusperiaatteena. Mutta kuten tässä on havaittu, konkreettisen mittarit ja indikaattorit
vaikuttavuuden toteamiseksi ja määrällistämiseksi ovat olleet puutteellisia – ja ovat sitä
edelleen.

Eri valtion hallinnonaloilla sovellettavien tulossopimusten tai muiden
tulosohjausasiakirjojen indikaattorivalikoima on todennäköisesti päällisin puolin täysin
relevantti, eli valitut mittarit liittyvät oleellisesti kulloinkin ohjattavan viranomaisen
tehtäväkenttään ja sektoriin. Esimerkiksi liikenneturvallisuuden kehittymisen seuranta
kuuluu eittämättä ja luontevasti liikenneturvallisuusviranomaisen tulossopimukseen.
Tästä huolimatta lähemmin tarkasteltuna käy helposti ilmi tiettyjä
epäjohdonmukaisuuksia, kuten tässä tutkimuksessa on osoitettu. Esimerkiksi, mainitun
liikenneturvallisuuden kehittyminen suuntaan tai toiseen jollakin tulossopimuksen
tarkasteluvälillä ei todellisuudessa sinällään vielä suoranaisesti kerro käytännössä juuri

• Kaikki liikennemuodot eivät ole tasapuolisesti mukana. Ympäristöön
vaikuttaminen alikorostuu. Vaikka tulosohjauksella on tavoitteena
seurata nimenomaan viraston vaikuttavuutta, joukossa on
indikaattoreita, joihin on vaikuttamassa monia ulkoistekijöitä
viranomaistoiminnan lisäksi.

• Täydelliseen kattavuuteen ei tule pyrkiä, mutta on silti vähintäänkin
viestittävä, että kaikki liikennemuodot ovat tärkeitä ja mukana talkoissa.
Tämä suositellaan otettavaksi huomioon seuraavia sopimuksia
laadittaessa. Oikeita mittareita ja mittaamista on kehitettävä. Yhtälöstä
on pyrittävä poistamaan muut toimintaympäristön muutokset.

Tulossopimuksessa seurattavien asioiden kattavuus ei ole
ihanteellinen. Tulosohjausmittarit ovat valideja mutta entä niiden
mittaaminen?

• Etenkin liikenneturvallisuuden osalta Trafin toimintakenttää on tutkittu
kattavasti ja pitkään – mutta viranomaispalveluiden vaikuttavuutta
vähän. Ympäristövaikutusten ja ympäristöystävällisyyteen
vaikuttamisen tutkimus on maturiteetiltaan nuorta ja määrältään vielä
toistaiseksi vähäistä. Viranomaispalveluita ja -kontrollia asetetaan joskus
enemmän kollektiiviseen asiantuntijuuteen ja traditioon, kuin kovaan
tutkimusfaktaan nojaten.

Tutkimustietoa puuttuu tai se on hajanaista.
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mitään varsinaisesta vaikuttavuudesta, eli mitattavan viranomaisen suvereenista
kontribuutiosta tähän havaittuun kehitykseen. Kehitys saattaa nimittäin johtua – ja
useimmiten johtuukin – viranomaistoiminnan lisäksi monista muista ulkoistekijöistä,
kuten taloustilanteen muutoksista tai teknologian kehittymisestä. Toisin sanoen,
viranomaisen toiminta saattaa olla vaikuttavuudeltaan positiivista vaikka trendit
olisivatkin negatiivisia. Ja päinvastoin, tehoton viranomaistoiminta saattaa jäädä
vähäiselle huomiolle, mikäli kehityssuunta tarkasteltavalla sektorilla on muutoin
suotuisaa.
Edellä mainitut puutteet pätevät virastotasolta aina hallitusohjelmatasolle saakka –
monet hallituksenkin selätettävänä olevat ongelmat saattavat osittain ratketa tai
pahentua esimerkiksi globaalin taloustilanteen vaihteluiden mukana. Toisaalta
toimintaympäristön muutokset saattavat ääritilanteissa jopa aiheuttaa haasteiden
siirtymistä kokonaan hallinnonalalta toiselle. Jos ja kun liikenteen sähköistyminen
toteutuu tulevaisuudessa laajasti, siirtyy samalla merkittävä osa nykyisistä
ympäristöhuolista vaiheittain pois liikennesektorin alalta. Siinäkin tilanteessa
energiankulutusta edelleen optimoidaan ja minimoidaan liikennesektorin ja
ajoneuvoteollisuuden toimesta, mutta päävastuu kasvihuone- ja hiukkaspäästöjen
hallinnasta on toisaalla ja riippuu siitä, millä teknologialla sähköenergia – siis
liikenteenkin käyttämä energia – tuotetaan. Yhteiskuntatalouden optimoinnin ja
nettohyötyjen tavoittelun näkökulmista tällä ei ole varsinaista relevanssia, koska
haasteisiin on silti reagoitava jonkin hallinnonalan toimesta. Mutta valtionkonsernin
ohjauksen ja sen suuntaamisen perspektiivistä katsottuna kaikki kuvatun kaltaiset
toimintaympäristön muutokset ovat merkityksellisiä. Niihin tulisi pyrkiä puuttumaan
ennakoivasti.
Tässä tutkimuksessa on pyritty välttämään tällaiset mahdolliset tai jopa todennäköiset
näkökulman vääristymät ja nimenomaan eristämään viranomaisen toiminnan
vaikuttavuus muista toimintaympäristön muutoksista. Tämän johdosta arvioinnin ja
mittaamisen ongelmia lähestyttiin poikkeuksellisen yksityiskohtaisella perspektiivillä ja
mikrotasolla. Liikenneturvallisuuden, liikenteen ympäristöystävällisyyden,
energiankulutuksen, tai muut kehitystrendit eivät siis olleet tässä tutkimuksessa
keskeisessä asemassa. Niiden sijasta tarkasteltiin yksittäisten palveluiden tai muiden
viranomaistuotteiden todennettavissa olevaa vaikuttavuutta. Makrotason johtopäätökset
on sitten tehty näihin yksityiskohtaisiin havaintoihin nojautuen.

Yhtäältä aiemmin mainittu aihepiirin vähäinen edeltävä tutkimus asetti nyt käsillä
olevalle tutkimuskokonaisuudelle haasteita. Mutta taas toisaalta, selkeitä
mahdollisuuksia ja tulevaisuuden potentiaaleja avautui aivan samasta syystä. Nyt tehty
uusi tutkimus ja sen tarve on kiistatta perusteltavissa. Myös saavutetut lopputulokset ja
etenkin niihin johtaneet tässä kehitetyt uudet tutkimusprosessit tulevat todennäköisesti
olemaan erittäin käyttökelpoisia tämän tutkimuksen varsinaisen kohteen
ulkopuolellakin, eivätkä rajoitu pelkästään liikenneviranomaisten arviointeihin tai
Suomeen.
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Liite 1 Tutkimuksen osajulkaisut
Tässä liitteessä käsitellään lyhyesti tätä loppuraporttia edeltävät ja rinnalla kulkevat
osajulkaisut.

JULKAISTUT:

Osaraportti 1

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

Lähdeviite: Mononen P.; Leviäkangas P., Roine M., Haapasalo H. (2014). Trafin
vaikuttavuustutkimus, osaraportti 1: Trafi osana liikennepolitiikan kokonaisuutta; Trafin
hallinnollinen ja toiminnallinen arkkitehtuuri. Oulun yliopiston tuotantotalouden
työpapereita 2/2014 ISBN978-952-62-0496-3.

http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0496-3

Osaraportti 2

Osaraportissa 2 (Mononen ja Leviäkangas 2014) kuvataan yksityiskohtaisesti, miten
rajaus tehtiin ja näyte määriteltiin. Raportissa käsitellään vaikuttavuustutkimuksen
rajaus sekä esitellään rajauksessa käytetyn prosessin suunnittelu ja käyttö. Rajausta
varten muodostettiin kattava palvelulistaus Trafin toiminnoista. Arviointia varten
laadittiin arviointikriteeristöt ja –asteikot. Palvelut arvioitiin työpajassa, jonka
lopputuloksena saatiin päätösmatriisi. Päätösmatriisi analysoitiin monikriteerisellä
päätösanalyysimenetelmällä ELECTRE III. Päätösanalyysi tuotti suositukset
tutkimuksen rajauspäätöksiä varten, suosituksissa palvelut luokiteltiin kolmeen koriin
seuraavasti: Kori 1: Palvelut, joille pyritään suorittamaan täysimittainen laskennallinen
kvantitatiivinen vaikuttavuuden arviointi. Kori 2: Palvelut tai toiminnot, joista laaditaan
kattava pääosin laadullinen (kvalitatiivinen) vaikuttavuuden arviointi. Kori 3: Palvelut,
joihin ei tämän tutkimuksen yhteydessä tulla jatkossa puuttumaan tai keskittymään.
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Rajaukseen tarvittavan tiedon määrittely ja keräys kyettiin hallitsemaan hyvin ja siihen
valitut prosessit ja menetelmät olivat toimivia.

Lähdeviite: Mononen P.; Leviäkangas P. (2014). Trafin vaikuttavuustutkimus,
osaraportti 2: Trafin vaikuttavuustutkimuksen rajaus, Palveluiden priorisointi. Oulun
yliopiston tuotantotalouden työpapereita 3/2014, ISBN978-952-62-0628-8.

http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0628-8

Osaraportti 3

Palveluiden analyysiä käsittelevä osio julkaistiin Oulun yliopiston julkaisusarjassa.
(Mononen ja Leviäkangas 2015b) Osaraportissa 3 näyte palveluista ja niiden analyysi
esitettiin palvelu kerrallaan seuraavaa rakennetta noudattaen:

Palvelukuvaus -osassa kuvattiin palvelun sisältö ja palveluprosessi. Samalla viitattiin
lyhyesti päätösmatriisiin, jonka avulla kyseinen palvelu oli nostettu analysoitavien
palveluiden joukkoon ja perustellaan valinta. Tämän jälkeen kuvattiin palvelun
tuottamiseen käytetyt resurssit, jos nämä ovat olleet saatavilla joko suoraan Trafista tai
sen toiminnanohjausjärjestelmästä. Aineisto ja analyysi -osassa kuvattiin kirjallisuus ja
aiempi palvelun vaikuttavuuteen liittyvä tutkimus niiltä osin kuin sitä oli löydetty.
Toisinaan tutkimuspohja oli kattava ja luotettava, toisinaan tutkimusryhmä nojautui
omiin asiantuntija-arvioihinsa. Tässä osassa kuvattiin myös vaikutusmekanismi, olipa
käytetty tietopohja ollut mikä tahansa. Eräissä palveluissa vaikutusmekanismia ei
kuvattu koska se oli joko niin ilmeinen tai toisaalta niin epämääräinen, ettei tarkennettu
kuvaus tuonut lisäarvoa. Johtopäätökset -osassa esitettiin tutkimusryhmän synteesi sekä
näkemys tai laskelma palvelun yhteiskuntataloudellisesta vaikuttavuudesta. Lopussa
esitettiin tiivistelmä tuloksista, palveluperheiden muodostaminen, palveluperheiden
tietosivut ja analyysi, yhteenveto palveluperheistä sekä tulosten luotettavuuden
arviointi.

Lähdeviite: Mononen P.; Leviäkangas P. (2015). Trafin vaikuttavuustutkimus,
osaraportti 3: Palveluiden vaikuttavuusarviot. Oulun yliopiston tuotantotalouden
työpapereita 2/2015, ISBN978-952-62-0875-6.

http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0875-6

Transport Policy JTRP
Erityisesti tulosohjausta ja sen kattavuutta käsittelevä tieteellinen analyysi julkaistiin
Transport Policy –journaalissa.
Abstract: Whereas transport safety research has long and established traditions, the
pivotal public task of integrally governing, managing and overseeing transport safety in
an effective and socio-economically cost efficient manner is yet a largely uncharted
area within science. Therefore, it should not be taken for granted that all public
resources are allocated where they add value the most. This is due in part to historical
reasons and the inertia within how governments respond to changes around them. This
article investigates the performance management system of a national transportation
safety agency with qualitative methods. First, it introduces the evolution history and the
surrounding institutional architecture of the agency. Next, the goal-setting, steering and
management control mechanisms are described, followed by a cross-check of mandated
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tasks and objectives and the associated performance indicators. The main finding is that
significant gaps between stated policy objectives, operational annual performance
targets and available indicators can be identified. Especially with regard to societal
objectives, the steering framework turns out to provide less than comprehensive
coverage. Performance indicators for some major objectives are missing and vice versa,
and some measurement metrics do not seem to link clearly to set objectives. Not all the
set objectives need (or even could) necessarily be measured, but certain shortcomings in
the performance control system may prove critical. The findings imply that there is a
risk of sub-optimal use of public resources if the targets and indicators of agencies are
not thoroughly considered so that they logically cover agencies’ mandates. The
implications of the discovered gaps are outlined, together with recommendations for a
more balanced approach. The analysis concludes with some recommended steps in
order to cover the blind spots. With the aid of these steps, performance management
systems can be improved to better meet policy and societal objectives.
Lähdeviite: Mononen P and Leviäkangas P (2015)  Transport Safety Agency’s Success
Indicators – How Well Does a Performance Management System Perform? Transport
Policy JTRP 2015.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967070X15000529

TULOSSA:

World Road Association, XXVth World Road Congress
Tässä tutkimuksessa kehitettyjä ja käytettyjä menetelmiä sekä ensimmäisiä palveluiden
vaikuttavuuden arvioita käsittelevä artikkeli esitellään maailman tiejärjestön (World
Road Association, PIARC) 25. maailmankongressissa Etelä-Korean Soulissa
marraskuussa 2015.

Abstract: Evaluating effectiveness and impacts of public agencies on socio-economic
benefit-cost level is a poorly charted out territory in science, yet often pursued in
practice. Pressures to cut public expenditure and to maximise most value-adding use of
scarce governmental resources are evident across the globe. Simultaneously decision
support tools for pin-pointing whether the activity is yielding net benefits or costs are
lacking. In other words, accountability is urgently called for but the ‘accounting
systems’ that recognise and validate right choices in direction and control are yet to be
established. This paper presents a process for validating vertical economic
accountability via a real-world case study, namely that of Finnish Transport Safety
Agency. The main contributions of the article are: presentation of a novel and
repeatable approach to select a sample of functions or services for full-scale impact
evaluation; description of applicable methods to chart out the impact mechanisms of
various types of services; presenting examples of quantification of the socio-economic
impacts and the associated production costs for the services; demonstrating cost/benefit
appraisal of individual services, and finally; taking a first look into an agency’s overall
accountability. The final scope of evaluation cannot be limited to looking at the research
subject internal productivity. It additionally must encompass the impacts from the
perspectives of public economy, national economy and societal economy. The applicable
quantification and cost/benefit calculation values may relate to induced benefits in
traffic safety (e.g. reduced casualties, injuries, material damage); environmental
benefits (e.g. reduced CO2, pollutants, noise), time savings (e.g. traveller choices,
market control) and other benefits (e.g. data hand-out and value of information to data
end-users’ competitiveness or efficiency). Examples are shown both for the impact
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mechanism construction and for the quantification of impacts. The method can be
repeated with modifications or as it stands. Potential application areas include
corresponding agencies in Finland, Europe or globally. To facilitate further utilisation
of the approach the discovered dos and don’ts are presented with the results.
Mononen P and Leviäkangas P (2015) Socio-Economic Evaluation of a Transport
Agency – Validating Accountability and Benefits. (Upcoming, PIARC 25th World Road
Congress, Seoul November 2015.)

14th World Conference on Transport Research
Tutkimuskokonaisuus lopputuloksineen esitellään maailman
liikennetutkimuskonferenssissa (World Conference on Transport Research, WCTR)
Kiinan Shanghaissa 10.-15. heinäkuuta 2016.
Abstract: Pressures to cut public expenditure and to yield most value-adding use of
scarce governmental resources are evident across the globe. Simultaneously decision
support tools for actually pin-pointing whether the activity is yielding net benefit or cost
are lacking. Accountability is urgently called for but the ‘accounting systems’ that
recognize and validate right choices in direction and control are yet to be fully
established. As a response we present an impact evaluation via a real-world case study
of a Finnish multi-modal transport agency. The contributions include summary of study
cordoning; description of methods to map the logic of impact mechanisms;
quantification of socio-economic impacts of services; the cost/benefit (C/B) appraisal of
services and service bundles, and; evaluating the agency’s overall C/B ratio by applying
the findings to systems approach level. The presented findings apply directly to the case
subject but the process is repeatable elsewhere with modifications or as it stands. As
research data we use published research and official documents. The approach applies
descriptive qualitative analysis and quantitative methods as follows: Full service
portfolio of the case study subject is used. Detailed service descriptions facilitate
constructing causal relation maps that illustrate services’ logical impact mechanisms.
Collection and synthesis of evidence of quantifiable impacts of services and service
bundles are carried out as targeted literature reviews. Quantification of (i) production
costs including revenue returns from priced services and (ii) impacts, on socio-
economic cost level and (iii) deduction of C/B ratio by combining i and ii is performed.
Impact mechanisms and quantifications are investigated via analytical, statistical and
referential methods. Quantification and C/B calculation values relate to induced
benefits in traffic safety (casualties/injuries/material loss); environmental benefits
(CO2/pollutants/noise), time savings (transportation system resiliency, traveller
choices, market control) and other benefits (e.g. data hand-out, value of information to
end-users’ competitiveness/efficiency). To be complete, just covering all transport modes
does not suffice i.e. the scope of such a study cannot constrain to Research Subject (RS)
internal productivity. It also must encompass the perspectives of Public Economy (PE =
RS + other public entities), National Economy (NE = PE + citizens + companies) and
Societal Economy (SE = NE + external/international economic ties). We discuss the
impacts’ implications on all of these levels.  Based on the findings we recommend
adjustments to the agency’s performance management system, which we analysed
earlier (JTRP). Potential further research applies to any corresponding agency
globally.
Mononen P and Leviäkangas P (2015-16). Evaluation of a multi–modal transport
agency’s impacts, benefits and costs - from internal productivity, up to societal economy
level. (Upcoming, accepted to WCTR 14th World Conference, Shanghai July 2016.)
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