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Lautta-  ja yhteysalusliikenne  voidaan jakaa luonteeltaan kolmeen pääryhinään: 

Lyhyet suuriliikenteiset lautta-alusyhteydet. Ryhmään kuuluvat 
yhteydet väleillä Parainen-Nauvo  ja  Nauvo-Korppoo. Valtaosa lii-
kenteestä  on autoliikennettä  ja  toiminta luonteeltaan vastaa lossilii-
kennettä. Yhteydet ovat selkeästi  "osa  yleistä tietä". Toimintaa hoi-
taa tielaitos.  

	

2. 	Muut lautta-alukset. Ryhmään kuuluvat nykyisistä tielaitoksen hoi- 
tamista lautta-alusyhteyksistä Saaristomerellä Korppoo-Houtskär  ja 

 Korppoo-Norrskata,  Pohjanlandella Hailuodon yhteys sekä meren-
kulkulaitoksen hoitamista yhteyksistä Kasnäs-Hiittinen  ja  tuleva 
Iniön suurlautta. Lautta-alusliikenne yhdistää yleisiä teitä. Liiken-
teestä suurin  osa  on autoliikennettä.  Alukset ovat merilainsäädännön 
alaisia. Liikennemäärät ovat huomattavasti ryhmän  1 liikennemääriä 

 pienemmät  ja  yhteyksien pituudet suuremmat. 

Muu yhteysalusliikenne. Varsinainen yhteysalusliikenne  on  pääosin 
henkilö-  ja tavarakuljetuksia.  Myös ajoneuvoja kuljetetaan jonkin 
verran. Liikenne  on  luonteeltaan valtion voimakkaasti subventoimaa 

 julkista  liikennettä, jossa  on saaristolain  mukanaan tuomia erityis-
piirteitä. Liikennettä hoitaa MKL. 

Teoriassa toiminnan hoidon vaihtoehtoja  on  useita. 

Nykyinen toimintamalli kehitettynä. Mallissa molemmat organisaa-
tiot hoitavat "omat" lautta-alusyhteytensä. Merenkulkulaitos hoitaa 
nykyiseen tapaan myös varsinaisen yhteysalusliikenteen  ja tielaitos 

 lossit. Yhteistyötä laitosten välillä tiivistetään. Vaihtoehto ei tuo 
mukanaan aitoa kilpailua. Selkeää tilaaja/tuottajasuhdetta ei synny.  

	

2. 	Lautta-alukset merenkulkulaitokselle. Vaihtoehdossa  koko merityö- 
lain  alainen toiminta siirtyy merenkulkulaitokselle. Kun vastuu  koko 

 lautta-alusliikenteestä siirtyy MKL:lle,  on tielaitoksen  nykyisin hoi- 
tama  lautta-alusliikenne joko tulkittava yhteysalusliikenteeksi  tai tie- 
lakia muutettava siten, että myös MKL voi toimia tienpitäjänä.  Jos 

 vaihtoehdossa eriytetään tuottaja  ja  tilaaja,  se  antaa mandollisuuden 
kilpailuttaa tarvittaessa toimintaa. Kilpailuttaminen edellyttää 
MKL:n yhteysalusyksikön toimimista vähintään erillisenä  tulos- 
yksikkönä, joka soveltaa nettobudjetointia. Vaihtoehdossa voidaan 
saada kustannussäästöjä, kun samankaltainen toiminta yhdistetään 
yhdelle organisaatiolle. 

Tielaitos  ostaa varustamopalvelut merenkulkulaitokselta. Vaihtoeh-
dossa tielaitoksen vastuulla voi olla joko  vain  nykyisin tielaitoksen 
hoidossa olevat yhteydet  tai  kaikki yleisiä teitä liittävät yhteydet. 
Selkein ratkaisu  on,  että kaikki yleisiä teitä yhdistävät yhteydet ovat 
samassa asemassa. Varustamopalvelut sisältävät operoinnin tulkittu-
na siten, että tielaitoksen lautta-aluksissa tielaitos  on tilaajana  ja 
merenkulkulaitos  tuottajana. Vaihtoehdossa  on  edellisiä vaihtoehtoja 
helpompi synnyttää aito kilpailutilanne.  Se  voi vaikuttaa  kustan- 
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nuksiin  huomattavasti enemmän kuin synergiaeduista tms. saatavat 
teoreettiset kustannussäistöt.  

4. 	Yhtiö hoitamaan lauttaliikennettä. Vaihtoehdossa kaikki lautta-aluk- 
set  ja  niiden henkilökunta siirtyy perustettavalle yhtiölle  tai liikelai-
tokselle.  Vaihtoehdossa jonkun organisaation  on tilattava  yhtiöltä 
liikenne. Tilaajaorganisaatiot voivat olla esim. tiepiirin lauttayk-
sikkö ja/tai merenkulkupiiri. Vaihtoehdossa  on  ratkaistava, kuka 
omistaa yhtiön. Yhtiö voidaan ajatella myös kokonaan  tai  osittain 
yksityistettäväksi.  Se  voinee tapahtua vasta, kun  on  olemassa aito 
kilpailutilanne. Yhtenä mandollisuutena  on  tullut  esille henkilökun-
nan omistamat yhtiöt  tai osuuskunnat. Yhtiöittämisestä  saatava 
hyöty riippuu ratkaisevasti siitä, pystytäänkö yhtiössä lähtemään 
puhtaalta pöydältä työehtosopimuksissa  ja  niiden tulkinnassa. Kil-
pailutilanne  on  helpoimmin järjestettävissä,  jos  alukset jäävät val-
tiolle  ja  vain operointi kilpailutetaan.  Vaihtoehdossa  on  mandolli-
suus suuriinkin kustannussäästöihin,  jos  perustaminen  ja  kilpailun 
järjestäminen onnistuu hyvin. 

Nykyisin sekä yhteysalusten että lautta-alusten miehitykseen sovelletaan merityö
-lain  mukaisia kotimaan liikenteen pykäliä. Sekä MKL:llä että tielaitoksella  on 

 kolmen ammattijärjestön kanssa merilakiin pohjautuva työsopimus. MKL noudat-
taa viikkovuorotteluperiaatetta ts. viikko työtä/viikko vapaata. Tielaitos noudattaa 
työajan järjestelyissä perinteistä vuorotyökäytäntöä. 

Nykyinen palvelutaso  on  sekä lautta-aluksilla että yhteysaluksilla verraten korkea. 
Osittain palvelutasovaatimukset kanavoituvat alueen kuntien kautta.  Kunnat  eivät 
osallistu liikenteen kustannuksiin. 

Sekä merenkulkulaitoksella että tielaitoksella  on  osaamista  ja  ammattitaitoa nykyi-
sen liikenteen hoitamiseen. Synergiaetuja laitosten muun toiminnan kanssa  on 

 saatavissa miehistön kierrätyksessä, huolto-  ja korjaustoiminnassa  sekä erilaisissa 
tukipalveluissa. 

Suosituksissa  Parainen-Nauvo-  ja  Nauvo-Korppoo-yhteydet muutetaan maantielos-
seiksi  ja  ne jäävät tielaitoksen hoitoon. Muut lautta-alukset siirtyvät merenkulkulai-
tokselle. Yhteydet hoidetaan yhteysaluksina. 

Saaristomeren merenkulkupiirissä muodostetaan yhteysalusliikenteen hoitamiseksi 
tilaajaltuottaja-asetelma. Tuottaja-yksikössä selvennetään tilannetta siten, että kul-
lekin alukselle nimetään päällikkö, joka vastaa aluksen operoinnista. Aluksen pääl-
liköllä  on kononaisvastuu  aluksen toiminnasta  ja  taloudesta. 

Tavoitteena  on  siirtymäajan kuluessa saada yhteysalusten operointi kilpailutettua. 
Kilpailuttaminen aloitetaan tielaitokselta siirrettävästä liikenteestä. Vuosittain vali-
taan alukset, joiden operoinnista pyydetään tarjoukset. Merenkulkulaitoksen henki-
lökunnan mandollisesti perustamat yhtiöt  ja yhteysalusliikenteen  tuottaja-yksikkö 
voivat osallistua tarjouskilpailuihin. Kun kilpailuttamiskäytäntö  on  vakiintunut,  on 

 mandollista yksityistää jäljellä oleva tuottaja-yksikkö. 



28.2.1995 
	

1(16) 

ALKUSANAT  

Tämän työn tavoitteena oli selvittää merenkulkulaitoksen  ja tielaitok-
sen yhteysalusten ja  lautta-alusten toimintojen tehostamismandollisuu

-det.  Selvityksen yhteydessä  on  tarkasteltu vaihtoehtoisten toiminta-
mallien  periaatteet  ja  vertailtu niitä sekä erilaisten toiminnallisten teki-
jöiden että kustannusten kannalta. Työ  on  tehty Saaristomeren meren-
kulkupiirin  ja  Turun tiepiirin toimeksiannosta. Työtä johtava työryhmä 

 on  toiminut piiripäällikkö  Paavo  Wihurin johdolla. Lisäksi työryhmään 
ovat kuuluneet liikennetarkastaja Veijo Hiukka Saaristomeren meren-
kulkupiiristä  ja lauttayksikön  päällikkö  Batty  Karlsson  Turun tiepiiris

-tä. Konsuitteina  työssä ovat toimineet diplomi-insinööri Tapani Tuon 
 EP-Logistics  Oy  ja  insinööri Tapani  Kokko Viatek Tapiola  Oy. 

RApowrrI.DOC 
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1.  LIIKENTEEN LUONNE 

Lautta-  ja yhteysalusliikenne  voidaan jakaa luonteeltaan kolmeen  pää-
ryhmään:  

1. Lyhyet suuriliikenteiset lautta-alusyhteydet 

Ryhmään kuuluvat yhteydet väleillä Parainen-Nauvo  ja  Nauvo-Korp-
poo. Valtaosa liikenteestä  on autoliikennettä  ja  toiminnan luonne  on 

 lähellä lossiliikennettä. Erona  on,  että aluksissa ei ole ohjausköyttä. 
Yhteydet ovat selkeästi  "osa  yleistä tietä". Toimintaa hoitaa tielaitos. 

Lautta-alukset ovat nykyisin merityölainsäädännön alaisia. Yhteydet 
 on  edullisinta hoitaa maantielosseina. Nykyisellä lainsäädännöllä  se 

 edellyttää lauttojen muuttamista vaijerilosseiksi. Muutos ei teknisesti 
ole mikään ongelma. Tielaitoksen nykyisistä losseista seitsemän lossin 
liikennemäärä  on  suurempi kuin Nauvo-Korppoo-välin  liikenne. 
Kolmen maantielossin lauttaväli  on  Nauvo-Korppoo-väliä pitempi. 
Parainen-Nauvo-väli asettuu liikenteellisesti maantielossien kolman-
nelle sijalle. Lauttavälikään ei ole ratkaisevasti pitempi kuin pisin 
nykyisistä lossien lauttaväleistä.  

2. Muut lautta-alukset 

Ryhmään kuuluvat nykyisistä tielaitoksen hoitamista lautta-alusyhte-
yksistä Saaristomerellä Korppoo-Houtskär  ja  Korppoo-Norrskata, 

 Pohjanlandella Hailuodon yhteys sekä MKL:n hoitamista yhteyksistä 
Kasnäs-Hiittinen  ja  tuleva Iniön suurlautta. Alusliikenne yhdistää ylei-
siä teitä. Liikenteestä suuri  osa  on autoliikennettä.  Alukset ovat meri-
työlainsäädännön alaisia. 

Liikennemäärät  ovat huomattavasti ryhmän  1 liikennemääriä  pienem-
mät  ja  yhteyksien pituudet suuremmat.  Alla  olevassa taulukossa  on  se-
kä ryhmän  1  että ryhmän  2  keskeisiä tunnuslukuja. Taulukosta näkyy, 
että Hailuotoa lukuunottamatta ryhmät eroavat ominaisuuksiltaan sel-
västi toisistaan. Hailuoto sijoittuu välimaastoon. 

Lauttapaikka  Lautta- 
 vali 

m 

KVL KKVL TKVL KKVLIT 
KVL  

Kaytto-
kust.  
mmk/v  

Parainen-Nauvo  1632 1216 2019 948 2,13 12,9  
Nauvo-Korppoo  793 531 844 427 1,98 4,0  
Hailuoto  6856 400 800 267 3,00 12  
Korppoo-Houtskär  8800 191 322 147 2,19 '1  
Korppoo-Norrskata  3900 105 172 83 2,08 
Kasnäs-Hiittinen  1) 6500 70 125 50 2,50 2,5 
Laupunen-Jomo  1) 6500 55 100 40 2,50 3,0 2) 

1) Liikenne arvioitu  Auran  liikenteen mukaan.  
2) Arvio.  
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Nykyisin ryhmän  2  lautta-alusyhteyksiä hoitavat sekä tielaitos että  me-
renkulkulaitos.  Käytettävä kalusto  on  tyypiltään samanlaista. Ryhmän 
liikenneyhteyksien hoitotapa tulisi yhtenäistää. Nykyisin eroja  on pal-
velutasossa, maksullisuudessa  ja  työskentelykäytännöissä.  

3.  Muu yhteysalusliikenne 

Varsinainen yhteysalusliikenne  on  pääosin henkilö-  ja  tavarakuijetuk
-sia.  Myös ajoneuvoja kuljetetaan jonkin verran. Liikenne  on  luonteel-

taan valtion voimakkaasti subventoimaa  julkista  liikennettä, jossa  on 
saaristolain  mukanaan tuomia erityispiirteitä. Liikennettä hoitaa MKL. 
Liikenne  on merityölainsäädännön  alaista.  

Jos  liikenne tulkitaan julkiseksi liikenteeksi,  sen  kehittämisesssä  tulisi 
soveltuvin osin ottaa huomioon muun julkisen liikenteen periaatteet  ja 

 hoitotavat (vrt. Saaristoliikennetoimikunnan  mietintö)  

2.  VAIHTOEHTOISET TAVAT HOITAA LIIKENNE 

Teoriassa toiminnan hoidon vaihtoehtoja  on  useita. Seuraavassa käy-
dään läpi päiivaihtoehdot.  

2.1  Nykyinen toimintamalli kehitettynä 

Mallissa tielaitos  ja  merenkulkulaitos  hoitavat kumpikin "omat't lautta-
alusyhteytensä. Merenkulkulaitos hoitaa nykyiseen tapaan myös varsi-
naisen yhteysalusliikenteen  ja  tielaitos maantielossit.  

Lautta-alusliikenne yhtenäistetään asiakkaiden kannalta. Tärkeimmät 
yhtenäistettävät  asiat  ovat mandollinen maksullisuus  ja  palvelutaso. 

Yhteistyötä laitosten välillä tiivistetään.  On  syytä perustaa yhteistyö- 
elin, joka kokoontuu säännöllisesti  ja  käsittelee sekä yhteistyöasiat että 

 asiat,  joissa  on  syytä noudattaa yhtenäistä käytäntöä. 

Mandollisia yhteistyöalueita ovat esim. 
- 	kaluston optimaalinen käyttö 
- 	vara-alusten käyttö, hätätilanteiden hoito 
- 	lautta-alusten huolto-  ja  korjaustoiminta 
- 	kehitystyö operointitavoissa, laatujärjestelmissä, alusten 

suunnittelussa  ja  hankinnassa 
- 	henkilöstöpolitiikka  ja  sijaisten hankinnan koordinointi 

(kierrätys) 

Yhteistoiminnan astetta voidaan tiivistää tarvittaessa perustamalla 
esim. yhteinen yksikkö hoitamaan lautta-alusten teknistä puolta. 

Vaihtoehdossa kaksi organisaatiota tekee edelleen samantapaista työtä 
 ja  käyttää samanlaista kalustoa. Kustannuksia voidaan säästää lähinnä 

yhteistyötä lisäämällä  ja  päällekkäisyyksiä  karsimalla. 
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Vaihtoehto ei tuo mukanaan aitoa kilpailua. Motivaatio toiminnan te-
hostamiseen  ja kustannussäästöihin  ei muutu nykytilanteesta. Selkeää 
tilaajaltuottaja - suhdetta ei synny. Molemmat valvovat omaa toimin-
taansa. 

Mandollisuudet tehdä muutoksia nykyisiin  varsin  kalliisiin työehtoso-
pimuksiin ovat pienet. Henkilökunnan kierrätystä voidaan teoriassa pa-
rantaa yhteistyötä lisäämällä. 

Alusten hankintaan, huoltoon  ja  tehokkaaseen käyttöön liittyvät  paran-
nustoimenpiteet  riippuvat yhteistyön onnistumisesta. Vaihtoehto ei it-
sessään tuo mukanaan parannuksia. 

Vaihtoehdossa nykyinen historiasta johtuva lautta - alusyhteyksien eri- 
arvoinen asema säilyy, ellei maksuperusteita ym. erikseen muuteta.  

2.2  Lautta-alukset merenkulkulaitokselle 

Vaihtoehdossa  koko merityölain  alainen toiminta siirtyy merenkulku- 
laitokselle. Perusajatuksena  on,  että toiminta hoidetaan organisaatiossa, 
jossa  on  paras  merenkulun asiantuntemus. 

Kun lautta-alukset siirtyvät merenkulkulaitokselle, mukana tulisi seu-
rata myös niihin kiinteästi liittyvät rantautumislaitteet. 

Kun vastuu  koko  lautta-alusliikenteestä siirtyy merenkulkulaitokselle, 
 on tielaitoksen  nykyisin hoitama lautta-alusliikenne joko tulkittava 

yhteysalusliikenteeksi  tai tielakia on  muutettava siten, että myös MKL 
voi toimia tienpitäjänä. Nykyisin tienpitäjänä voi olla tielaitos  tai 

 kunta. Yhteysalusliikenteeksi muuttaminen edellyttää muutettavien 
yhteysvälien tiepäätösten lakkauttamista. 

Ilman laki-  ja tulkintamuutoksia  päästään,  jos  ainakin tielaitoksen ny-
kyisillä lautta-alusyhteyksillä tielaitos  on tilaajana  ja MKL  tuottajana. 
Samaa tilaaja/tuottaja-suhdetta voidaan silloin soveltaa haluttaessa 
myös MKL  :n  nykyisin hoitamilla lautta-alusyhteyksillä. 

Liikenteen hoidon määrärahat ovat tilaajan budjetissa. Tilaaja flostaa" 
liikenteen hoitoon liittyvät palvelut tuottajalta.Tilaajan tehtävänä  on 

 neuvotella  ja  määritellä palvelutaso. Tilaaja vastaa myös aikatauluista. 
Tuottaja voi luonnollisesti tehdä aikatauluista omat ehdotuksensa lii-
kenteen taloudelliseksi hoitamiseksi.  Jos  vaihtoehdossa eriytetään 
tuottaja  ja  tilaaja,  se  antaa mandollisuuden myös kilpailuttaa toimintaa. 
Kilpailuttamistilanteessa  on MKL:n yhteysalusyksikön  toimittava 
vähintäin erillisenä kustannusrakenteeltaan "läpinäkyvänä" tulosyksik-
könä  tai  vaihtoehtoisesti erillisenä liikelaitoksena  tai yhtiönä.  

Vaihtoehdossa saadaan kustannussäästöjä samankaltaisen toiminnan 
yhdistämisestä yhdelle organisaatiolle. Säästöjä pienentää  se,  että  tie- 
laitoksen lossien  ja  lautta-alusten välinen organisatorinen yhteys kat-
keaa. Sekä tielaitoksella että merenkulkulaitoksella lautta-alusliiken-
teeseen liittyvät hallinnon kustannukset (ns. byrokratiakustannukset) 
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ovat  varsin  pienet, joten niistä ei säästöjä juuri saada. Säästöpotentiaali 
 on  suoraan toimintaan liittyvissä kustannuksissa. 

Lautta -alusliikenteelle syntyy selkeä tilaaja/tuottaja - suhde  vain,  jos 
tielaitos  toimii liikenteen tilaajana. Yhteysaluksissa tilanne ei muutu 
nykyisestä. Aito kilpailutilanne  tai  edes uskottava kilpailun uhka  on 

 vaikea synnyttää, vaikka tielaitos toimisi lautta - alusliikenteen tilaa- 
jana.  Alusten korkea hinta rajoittaa tarjontaa. Tilanne muodostuu hel-
posti "monopolitilanteeksi". 

Vaihtoehdossa voidaan toteuttaa lautta-alusliikenteen tasa-arvoinen 
historiasta riippumaton kohtelu. 

Vaihtoehto antaa hyvät mandollisuudet kehittää kaluston tehokasta 
käyttöä, uuden kaluston hankintaa  ja  kaluston huoltoa. Erityisesti ka-
luston joustava siirto lauttapaikkojen välillä helpottuu. 

Vaikeutena vaihtoehdossa ovat työehtosopimusten erot.  

2.3  Tielaitos  ostaa varustamopalvelut merenkulkulaitokselta 

Vaihtoehdossa tielaitoksen vastuulla voi olla joko  vain  nykyisin tielai
-toksen  hoidossa olevat yhteydet  tai  kaikki yleisiä teitä liittävät yhtey-

det. Selkein ratkaisu  on,  että kaikki yleisiä teitä yhdistävät yhteydet 
ovat samassa asemassa. 

Varustamopalvelut  sisältävät operoinnin tulkittuna siten, että tielaitok
-sen  lautta-aluksissa tielaitos  on tilaajana  ja merenkulkulaitos  tuottaja-

na.  Jos  vaihtoehto tulkitaan siten, että kaikki lautta-alukset ovat tielai
-toksen  vastuulla, siirtyvät MKL:n lautta-alukset tielaitoksen omistuk-

seen. 

Tielaitoksen  ostamassa liikenteessä  on  selkeä tilaaja/tuottaja - suhde. 

Vaihtoehdossa  on  mandollisuus myös kilpailuttaa varustamopalve-
lut.Kilpailuttaminen  on  helpompaa kuin edellisessä vaihtoehdossa, kun 
kilpailuttaja omistaa alukset. Jotta kilpailu MKL:n osalta täyttää  EU- 
säännökset,  on  kilpailevan yksikön oltava vähintäin erillinen kustaa-
nusrakenteeltaan "läpinäkyvä" tulosyksikkö kuten vaihtoehdossa  2. 

Kilpailuttamisen  avulla saatava tehokkuuden lisäys liikenteen hoidossa 
voi olla huomattavasti suurempi kuin teoreettisten synergiaetujen ym. 
vaikutus. 

Mandollisuuksiin henkilökunnan kierrätykseen, kaluston tehokkaaseen 
käyttöön  ja  erilaisiin synergiaetuihin pätevät tässä vaihtoehdossa samat 

 asiat  kuin vaihtoehdossa  2.  

Vaihtoehdossa lauttavälit  on  helppo asettaa samanarvoiseen asemaan, 
 jos  kaikki yleisiä teitä yhdistävät lauttavälit siirtyvät tielaitoksen vas-

tuulle ts. tielaitos toimii tilaaj  ana.  Vaarana  on,  että samalla maksulli-
suus loppuu merenkulkulaitoksen nykyisin hoitamilla lauttayhteyksillä, 
joilla maksuja nyt peritään. 



6(16) 

2.4  Yhtiö hoitamaan lauttaliikennettä 

Vaihtoehdossa kaikki lautta-alukset  ja  niiden henkilökunta siirtyvät pe-
rustettavalle yhtiölle  tai  liikelaitokselle.  Vaihtoehdossa jonkun organi-
saation  on  tilattava  yhtiöltä liikenne. Tilaajaorganisaatiot voivat olla 
esim. tielaitoksen lautta-yksikkö ja/tai merenkulkupiiri. 

Vaihtoehdossa  on  ratkaistava, kuka omistaa yhtiön.  Se  voi olla suoraan 
liikenneministeriön omistuksessa, tielaitoksen  ja merenkutkulaitoksen 
yhteisomistuksessa  tai  merenkulkulaitoksen  omistuksessa.  On  kuiten-
kin suositeltavaa,ettei omistaja ole samalla yhtiön tilaaja. 

Yhtiö voidaan ajatella myös kokonaan  tai  osittain yksityistettäväksi.  Se 
 voinee tapahtua vasta, kun  on  olemassa aito kilpailutilanne. Yhtenä 

mandollisuutena  on  tullut  esille henkilökunnan omistama yhtiö  tai 
 osuuskunta.  Se  tulee kysymykseen lähinnä sellaisessa muodossa, jossa 

yhtiö(t) eivät omista lautta-aluksia  ja  jossa yhtiöitä  on  useampia esim 
yhtiö kutakin lautta-  ja yhteysalusta  kohti. Muuten taloudelliset riskit 
ovat liian suuret  ja  yhtiön hallinta vaatii sellaista liiketoiminnan osaa-
mista, jota  voi olla vaikea löytää nykyisestä henkilökunnasta. 

Yhtiöittämisestä  saatava hyöty riippuu ratkaisevasti siitä, miten yhtiön 
työehtosopimukset saadaan neuvoteltua.  Jos  nykyiset työehtosopimuk-
set seuraavat henkilökunnan perässä yhtiöön, yhtiön  on  varsin  vaikea 
kilpailla esim. yksityisten pienvarustamojen kanssa. 

Perustettavan yhtiön tulisi voida lähteä liikkeelle uusilla työehtosopi-
muksilla, jotka vastaavat yksityisen  sektorin  työehtosopimusten tasoa. 
Henkilökunta voinee kylläkin siirtyä yhtiöön ns. vanhoina työnteki-
jöinä. 

Toinen keskeinen kysymys  on,  pystytäinkö  luomaan aito kilpailutilan-
ne  tai  edes uskottava kilpailun uhka. Kilpailutilanne  on  helpoimmin 
järjestettävissä,  jos  alukset jäävät valtiolle  ja  vain  operointi kilpailute-
taan. Kilpailutettavien  kohteiden tulee olla myös sellaisia, että tarjontaa 

 on  mandollista saada ts. riittävän pieniä. Mandollisia kilpailijoita ovat 
pienvarustamot, mandollisesti irtoavan henkilökunnan perustamat 
yhtiöt  ja  Ahvenanmaan maakuntahallitus joillain yhteyksillä.  Jos  kil-
pailuttaminen  ei onnistu, syntyy monopolitilanne, joka voi olla  kallis.  

Vaihtoehdossa syntyy automaattisesti selkeä tilaajaltuottaja - suhde  ja 
 selkeä vastuunjako. 

Henkilökunnan kierrätysmandollisuudet MKL:n muun toiminnan kans-
sa vähenevät, samoin muut synergiaedut. Kun yhtiö hoitaa alusten 
huollon  ja  korjauksen, ne tulevat automaattisesti kilpailun piiriin.  Jos 

 alusten omistus ei siirry yhtiölle, tilanne uusien alusten hankinnassa ei 
muutu nykyisestä. 
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Vaihtoehdossa  on  mandollisuus huomattavaan kustannustason laskuun 
edellyttäen, että yhtiö pääsee liikkeelle ilman menneisyyden rasitteita 

 ja  että kilpailuttaminen  tai  uskottava kilpailun uhka saadaan synnytet-
tyä. Mandollisuudet vaikuttavaan motivointiin ovat olemassa. Yhtiö- 
muoto antaa sellaisia taloudellisia ym. motivointikeinoja, jotka valtion 
organisaatiossa  on  vaikea toteuttaa. Kun  on  aito kilpailutilanne, yhtiö- 
muotoisen toiminnan tehokkuutta lisäävät tekijät ovat kertaluokkaa 
suuremmat kuin menetettävät synergiaedut.  

3.  HENKILÖKUNTA  JA TYÖSOPIMUKSET  

Nykyisin sekä yhteysalusten että lautta-alusten miehitykseen sovelle-
taan merityölain mukaisia kotimaan liikenteen pykäliä. MKL:llä  on 

 kolmen ammattijärjestön kanssa merityölakiin pohjautuva työehtoso-
pimus. Hiittisten  ja Iniön  lautoilla sovelletaan samaa sopimusta, ellei 
järjestelmää muuteta. Lisäksi yhdessä yhteysaluksessa (Harun) sovelle-
taan jäänmurtajien sopimusta. Tielaitoksella  on  myös työehtosopimus 
samojen ammattijärjestojen kanssa lautta-alusliikennettä varten. 

Ratkaiseva ero MKL:n  ja TieL:n  välillä  on  työajan järjetelyssä. MKL 
noudattaa viikkovuorotteluperiaatetta ts. viikko työtälviikko vapaata. 
Vuorotteluperiaate  on  kirjattu myös työsopimuksiin, tosin ei täysin  si-
tovana. Vuorotteluperiaatteesta  johtuen noin puolet työstä tehdään yli-
töinä, vaikka tehdyt kokonaistunnit eivät paljoa yhtä vuoden normaali- 
tunteja. Ylitöiden suuri määrä  on  nostanut yhteisalusten miehistön 
palkkakustannukset  varsin  korkeiksi. Nykyiset ylityömäärät  ja  niistä 
johtuva ansiotaso voidaan kokea saavuteftuna etuna. MKL:n vuorot-
teluperiaatteen etuna  on,  että kohtuullisella päivittäisellä hiikennöin-
tiaj  alla  tarvitaan  vain 2  miehistöä liikenteessä, joka pyörii  7  päivää vii-
kossa. 

Tielaitos  noudattaa työajan järjestelyssä perinteistä vuorotyökäytäntöä. 
Työsopimuksissa vuorotteluperiaate  on  jätetty avoimeksi. Vuorokauti-
nen liikennöintiaika  on  selvästi pitempi kuin yhteisaluksilla, mikä kas-
vattaa henkilökunnan määrää. Ylitöiden osuus kokonaistyöajasta  on 

 alle  10 %  ts. ratkaisevasti pienempi kuin yhteysaluksilla.Tielaitoksella 
lautta - alusten henkilökunta saa ilta-  ja yötöistä erillislisää. Tielaitok-
sen  lautta-alusten miehistön ansiotaso  on  jonkin verran alempi kuin 
MKL:n yhteysalusten miehistöllä. Tielaitoksen hoitamien yhteysvälien 
palkkakustannuksia nostavat erityisesti pitkä vuorokautinen liiken-
nöintiaika sekä osalla yhteyksiä suuren liikennemäärän edellyttämä ti-
heä vuoroväli. 

Työehtosopimuksissa  on  myös muita eroja. MKL:llä  on  pitemmät 
 lomat,  2 2/3 lomapäivää kuukaudelta  yli  5  vuoden työsuhteissa (TieL  

2,5  päivää). Luontoisetujen korvaukset ovat erilaiset, samoin varalla-
olokorvaukset. Kokonaisuudessaan molempien työsopimukset ovat 

 varsin  monivivahteiset. Palkkakustannuksiltaan kohtuullisen ratkaisun 
kehittäminen niiden pohjalta voi olla vaikeaa. MKL:n yhteysaluksilla 
bruttoansiotaso  on  lähes  2,5  - kertainen peruspalkkaan  verrattuna.  Tie- 
laitoksella ero  on  jonkin verran pienempi. 
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MKL:n  kansi-  ja  konepäällystön  sopimuksessa  on  sitouduttu pysyviin 
työsuhteisiin. TieL:n  sopimuksissa  on  mukana myös määräaikaisen 
työsuhteen mandollisuus. 

Kun verrataan vaihtoehtoja, pienimmät henkilökustannukset  on  mah-
dollista saavuttaa vaihtoehdossa  4,  jos  yhtiön muodostamisen yhtey-
dessä voidaan aloittaa uusilla työehtosopimuksilla. 

Vaihtoehdossa  2  henkilöstön kustannukset ovat vaarassa kasvaa  kor
-keimmiksi,  mikäli muutoksen yhteydessä ei samalla mukauteta siirty -

vien alusten liikennöintiperiaatteita  ja  aikatauluja vastaamaan meren-
kulkulaitoksen vuorotteluperiaatteita. Tielaitokselta siirtyvillä lautta-
yhteyksillä saadaan MKL:n ansiotaso  ja  tielaitoksen  palvelutaso ts. 
kalliit  osat  molemmista, ellei sopeutusta tehdä. 

Vaihtoehdossa  3 on  sama tilanne, ellei saada aikaan aitoa kilpailua. 
Kilpailutilanteessa yksityisten pienvarustamojen kanssa MKL ei to-
dennäköisesti ole kilpailukykyinen, ellei työehtosopimuksia  ja  työajan 
järjestelyjä muuteta.  

Jos  vaihtoehdoissa  2  ja  3  tielaitoksen  nykyinen lautta-alusten henkilö-
kunta siirtyy vanhoina työntekijöinä MKL:lle, voi syntyä ongelmia 
työehtosopimusten eroista johtuen.  

4.  PALVELUTASO 

Nykyinen palvelutaso  on  sekä lautta-aluksilla että yhteysaluksilla ver-
raten korkea. Palveluiden vakituisia käyttäjiä ovat sekä saariston vaki-
tuiset asukkaat  ja  elinkeinoelämä että kesämökkiläiset. Lisäksi lähinnä 
kesäaikana  on  satunnaisia matkailijoita. Molemmat vakituiset käyttäjä- 
ryhmät pyrkivät korkeaan palvelutasoon. Liikenteen todelliset kustan-
nukset eivät vaikuta millään tavoin käyttäjien kukkaroon. Maksulli-
senkaan liikenteen maksut eivät riipu kustannuksista. 

Osittain palvelutasovaatimukset kanavoituvat alueen kuntien kautta. 
 Kunnat  eivät osallistu liikenteen kustannuksiin. Yli puolet aluksilla 

työskentelevistä  on  saaristokuntien  asukkaita ts liikenteeseen kohdis-
tuvat palkkakustannukset lisäävät kuntien verotuloja. Mitä enemmän 
kuntien asukkaista työskentelee liikenteen palveluksessa sitä edulli-
sempaa  se on  saaristokuntien  verotulojen kannalta. 

Alusten henkilöstön taloudellinen intressi  on  samansuuntainen kuntien 
intressin kanssa. Ainoana vastapoolina palvelutason korotuspyrki-
myksille ovat liikenteen kustannuksista budjettivastuun kantavat val-
tion virkamiehet. Heihin kohdistuu kuntien  ja  henkilökunnan paineiden 
lisäksi poliittisia paineita käyttäjien erilaisia vaikutuskanavia pitkin. 

Liikenteenhoitomallia  kehitettäessä tulisi pyrkiä ratkaisuun, jossa lii-
kenteen kustannukset vaikuttavat oikeasuuntaisesti käyttäjiin, kuntiin 

 ja  alusten miehistöön.  Se  merkitsee, että liikenteen kustannusten tulisi 
vaikuttaa perittäviin maksuihin, kuntien tulisi osallistua jollain  pro

-senttiosuudella  kustannuksiin (vaikka kuinka pienellä)  ja  miehistön 
palkan tulisi riippua liikenteen hoidon tehokkuudesta. Silloin  on  mah- 
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dollista  saada palvelutasovaatimuksia automaattisesti oikeaan suuntaan 
ohjaava tilanne. 

Missään luvun  2  vaihtoehdossa ei helposti päästä palvelutason itseoh-
jautuvuuteen. Mitä yhtenäisemmäksi  ja  yksinkertaisemmaksi liiken-
teen budjetointikäytäntö saadaan, sitä helpompi sitä  on  kehittää oike-
aan suuntaan. Selkeä tilaajaltuottaja - suhde auttaa myös kehittämises-
sä. Vaihtoehdoissa  3  ja  4 perusasetelma on  selkein. Miehistön moti-
voinnissa vaihtoehto  4  (yhtiö) antaa eniten mandollisuuksia.  

5.  OSAAMINEN  JA SYNERGIA  

Sekä merenkulkulaitoksella että tielaitoksella  on  osaamista  ja  ammatti-
taitoa nykyisen liikenteen hoitamiseen. 

Merenkulkulaitoksella  on  luonnollisesti huomattavasti laajempi  koke-
mus  merilain  alaisesta toiminnasta  ja  tielaitoksella tienpidosta.  Siten 
osaamisen kannalta olisi edullista, että lossiliikenne  ja  mandollisesti 
lossityyppinen lautta-alusliikeime olisi tielaitoksen hoidossa  ja  muu 
liikenne merenkulkulaitoksen hoidossa. Osaamisen kannalta vaihtoeh-
dot  2  ja  3  ovat parhaat. 

Synergiaetuja  laitosten muun toiminnan kanssa  on  saatavissa miehistön 
kierrätyksessä, huolto-  ja  korjaustoiminnassa  sekä erilaisissa tukipalve-
luissa. 

Merenkulkulaitoksella  on  periaatteessa mandollisuus kierrättää miehis-
töä jäänmurtajien kanssa. Käytännössä kierrätys esim. yhteysaluksiin 

 on  jäänyt vähäiseksi. Tehostamismandollisuuksia ilmeisesti  on.  

Korjaus-  ja  huoltotoiminnassa tielaitoksella  on  lossit  ja  lautta-alukset 
saman organisaation käsissä, mistä saadaan synergiaetuja. Merenkul-
kulaitoksella  on  vastaavasti mandollisuus yhdistää lautta-alusten huol-
totoiminta muiden alusten huoltotoiminnan kanssa. 

Tielaitoksella  lautta-alukset ovat erillinen merityölain alainen toiminta. 
Tiedollista, järjestelmä- ym. tukea ei tielaitoksen muusta organisaatios-
ta juuri löydy. Merenkulkulaitos  on  jatkuvasti "ajan hermolla" meren- 
kulkuun liittyvissä asioissa. Siten tietoa  on  saatavissa  ja  erilaisia järjes-
telmiä  on siirrettävissä. 

Synergian  kannalta vaihtoehdot  2  ja  3  ovat parhaat. 



10(16) 

6.  KILPAILUTTAMINEN  

Organisaatioita selkeyttämällä, päällekkäisyyksiä karsimalla, synergia-
etuja etsimällä, byrokratiaa vähenthmällä jne voidaan hakea  ja  löytää 
toimintaan lisää tehokkuutta  ja säistää  kustannuksia.  Tie on  yleensä 
pitkä  ja  tulokset epävarmat. Julkisen liikenteen  ja  muun yhteiskunnan 
vastuulla olevan toiminnan uudelleen järjestelyistä viime vuosina saa-
tujen kokemusten perusteella kustannustehokkuuteen voimakkaimmin 

 on  vaikuttanut aito kilpailu  tai  todella uskottava kilpailun uhka.  Sen 
 avulla  on  kustannustasoa pystytty esim, julkisessa liikenteessä pudot-

tamaan jopa kymmeniä prosentteja palvelutason kärsimättä. Muiden 
toimenpiteiden vaikutuksissa puhutaan prosenteista. 

Lautta-  ja yhteysalusliikenteessä  aito kilpailutilanne edellyttää, että: 
- 	on  olemassa  tai synnytettävissä  riittävä tarjonta 
- 	kilpailuun osallistuvilla  on  mandollisuus kehittää toimin- 

taaja hyötyä kehitystyönsä tuloksista 
- 	yrittäjien/kilpailijoiden  riskit ovat siedettävät 

Muuhun julkiseen liikenteeseen verrattuna lautta-  ja yhteysalusliiken-
teessä  on  lukuisia poikkeuksellisia piirteitä. Toiminta  on pääomaval-
taista,  alukset ovat kalliita. Alusten käyttömandollisuudet yhteysalus-
liikenteen ulkopuolella ovat  varsin  rajalliset. Liikenteeseen sopivaa 
kalustoa ei juuri ulkopuolelta ole saatavissa. 

Erityispiirteet merkitsevät sitä, että kilpailuttamisen muoto  on  huolelli-
sesti harkittava, että  sillä  on  onnistumisen edellytykset. 

Jotta riittävä tarjonta saadaan synnytettyä, kannattaa alusten omistus 
erottaa kilpailutettavasta toiminnasta lukuunottamatta pienimmillä 
aluksilla hoidettavaa yhteysalusliikennettä. Silloin kilpailijoiden ei 
tarvitse sitoa pääomaa aluksiin  ja  kasvattaa sitä kautta toiminnan talo-
udellisia riskejä. Teoriassa toinen vaihtoehto  on  tehdä erittäin pitkät 
sopimukset, jolloin kalusto saadaan sopimusaikana pääosin kuoletet-
tua. Liikennetarpeet voivat muuttua niin paljon ajan kuluessa, että  10-
20  vuoden sopimukset eivät ole mielekkäitä. 

Kilpailutettavat liikennekokonaisuudet  on  muodostettava siten, että ne 
yhtäältä muodostavat liikenteen hoidon kannalta järkeviä kokonai-
suuksia  ja  toisaalta ovat tarpeeksi pieniä, jotta esim. eri pienvarustamo-
jen  tai  henkilökunnan muodostamien yhtiöiden resurssit riittävät niiden 
tarjoamiseen. 

Kaikkea liikennettä ei kannata kilpailuttaa yhtä aikaa. Kun liikenne 
kilpailutetaan useammassa aallossa, ei yhden tarjouskierroksen hä-
viäminen vielä merkitse lopullista "kuolemaa" tarjoajalle. 

Sopimusjaksojen  tulee olla riittävän pitkiä, jotta liikenteen hoitaj  illa  on 
 intressiä kehittää toimintansa tehokkuutta. Toisaalta niiden tulee olla 

riittävän lyhyitä, että liikennetarpeissa tapahtuvat muutokset voidaan 
ottaa toiminnassa joustavasti huomioon. Sopiva sopimusaika voisi olla 

 2 -5  vuotta. Liikkeelle voidaan lähteä lyhyemmillä sopimusajoilla  ja 
 pidentää niitä toiminnan vakiintuessa. 
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Tarjouspyynnöissä  on  määriteltävä yksiselitteisesti haluttu palvelutaso 
 ja  aikataulujen periaatteet. Tarjoajille  on  annettava mandollisimman 

vapaat kädet  sen  suhteen, miten liikenne varsinaisesti hoidetaan. 
Turvallisuusvaatimukset, kaluston kunnossapidon taso ym.  on  määri-
teltävä tarjouspyynnöissä tarkasti. 

Sopimukset kannattaa tehdä kiinteähintaisina. Ne voidaan tehdä joko 
 brutto-  tai nettoperiaatteella. Nettoperiaatteella  tehtävissä sopimuksissa 

liikennöitsijä saa pitää mandolliset lipputulot. Nettoperiaatetta suosi-
taan silloin, kun  se on  mandollista. Liikennöitsijällä  on  taloudellinen 
intressi parantaa palvelutasoa.  

Jos  sopimukset ovat useavuotisia, niihin voidaan liittää hinnantarkis-
tusmekanismi yleisen kustannustason suurten muutosten varalle. 

Jos/kun kilpailuttamiseen  mennään,  on  toimintaa nykyisin hoitavalle 
organisaatiolle  ja  henkilökunnalle annettava reilu mandollisuus osallis-
tua  ja  pärjätä kilpailussa.  Se  merkitsee riittävää valmistautumisaikaa 
kilpailukyvyn parantamiseksi, avustamista mandollisten henkilökun-
tayhtiöiden  tai  osuuskuntien perustamisessa jne. 

Suurimmat ongelmat kilpailuttamisessa tulevat todennäköisesti ole-
maan yhtäältä riittävän tarjonnan synnyttäminen  ja  toisaalta nykyisin 
liikennettä hoitavan organisaation kilpailukyky avoimessa kilpailuti-
lanteessa  ja  siitä mandollisesti aiheutuvat henkilökunnan vähentämis-
tarpeet. Molempiin  on  mandollista vaikuttaa liikenteen tilaajaorgani-
saation aktiivisin toimenpitein. 

Kaikkiin liikenteen hoitovaihtoehtoihin  on  mandollista sisällyttää  hl-
pailuelementtejä.  Luontevimmin kilpailuttaminen sopii vaihtoehtoon  4. 
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7.  SUOSITUKSET  

7.1.  Lyhyet  suuriliikenteiset  lautta-alusyhteydet  

Ryhmään kuuluvat yhteydet, Parainen - Nauvo  ja  Nauvo - Korppoo, 
hoidetaan maantielosseina. Tarvittavat toimenpiteet  on  käynnistetty  jo 

 selvityksen aikana. 

Alkuvaiheessa losseja voidaan ajaa kanden hengen miehistöllä. Myö-
hemmin kannattaa tutkia, tullaanko ainakin osalla losseista toimeen 
yhden hengen miehistöllä.  Jos  Parainen-Nauvo-välillä siirrytaaankol-
men hengen miehistö  stä  kanden hengen miehistöön  ja  mitään muita 
muutoksia ei liikenteessä tehdä,  on kustannussäästö palkkakustannuk-
sissa n. 2  milj.  markkaa vuodessa.  Jos  kaikkia lossiyhteyksiksi muutet-
tavien yhteyksien losseja hoidetaan muiden lossien tapaaan (yhden 
henkilön miehistö  ja lossien  työehtosopimukset), paikkakustannussails

-tö  on n. 6  milj.  markkaa vuodessa. 

Nykyisin  on losseja,  joilla  on  suurempi liikennemäärä kuin kunimalla-
kaan kyseisistä yhteyksistä. Lauttaväli Nauvo-Korppoo  on lyhempi 

 kuin pisimmät nykyiset lossiyhteydet. Parainen-Nauvo-väli ei juuri ole 
pisimpiä nykyisiä lossivälejä pitempi. Kaikkia nykyisiä losseja hoide-
taan yhden hengen miehistöllä. Parainen-Nauvo-välillä kulkee kohta-
laisen  vilkas  väylä, jolloin turvallisuustekijöillä voidaan perustella 
kanden hengen miehistöä. 

Kun yhteydet muutetaan lossiyhteyksiksi, niiden organisatorinen 
asema tulisi olla samanlainen kuin muilla maantielosseilla. Yhteydet 
jäävät tielaitoksen hoitoon  ja  siirretään "lossiyksikköön".  

7.2.  Muut lautta -alukset 

Muut lautta -alusyhteydet jäävät merilainsäädännön alaisuuteen. 

Merilainsäädännön  alaiset yhteydet siirretään merenkulkulaitoksen 
hoidettavaksi. 

Siirrettävät yhteydet ovat: 
- 	Korppoo - Houtskär 
- 	Korppoo -  Norrskata 
- 	Hailuoto 

Muodollisesti muutos hoidetaan siten, että tehdään päätökset yleisen 
tien lakkauttamisesta väleillä Galtby-Olofsnäs  ja Olofsnäs-Kiftuinen 

 sekä Hailuodon lauttavälillä. 

Siirrettävillä lauttayhteyksillä  käytettävät lautta-alukset siirtyvät 
merenkulkulaitoksen omistukseen. Siirtyviä aluksia ovat Merituuli, 
Mergus,  vara-alus Replot  2,  Hailuodon kaksi alusta  ja tarjousvaiheessa 

 oleva uudisrakennus. Nykyisin Parainen-Nauvo-välillä liikennöivien 
alusten  Falco  ja  Sterna  tuleva käyttö tutkitaan yhteistyössä merenkul-
kulaitoksen  ja tielaitoksen  kesken. 
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Siirrettäviin  yhteyksiin  sisällytetään  myös  alusliikenteeseen  kiinteästi 
liittyvät  rantarakenteet  kuten  kalturit.  

Siirron ehdoksi  on  syytä asettaa, että  siirrettävien  yhteyksien kustan-
nukset, erityisesti  henkilökuntakustannukset,  eivät saa siirron johdosta 
ainakaan nousta.  

Siirrettävien  yhteyksien nykyisen henkilökunnan osalta  on  kaksi vaih-
toehtoa:  
- 	tielaitokselta merenkulkulaitokselle siirrettävien  lauttojen 

miehistölle annetaan mandollisuus siirtyä vanhoina 
työntekijöinä  merenkulkulaitoksen  palvelukseen siten, 
että noudatettava  työsopimus  on  merenkulkulaitoksen 

 työehtosopimus.  
- 	yhteyksien  operointi kilpailutetaan  siten, että kilpailuun 

voivat osallistua  merenkulkulaitoksen  tuottaja-yksikkö, 
nykyisen henkilökunnan mandollisesti muodostama 
yhtiö, jonka perustamista  avustetaan,  ja  yksityiset varus-
tamot 

Jälkimmäinen vaihtoehto  on  suositeltavin. Silloin ei tule  tielaitoksen  ja 
merenkulkulaitoksen  erilaisten työehtosopimusten aiheuttamia ongel-
mia. Molemmat yhteydet  on  syytä koota yhdeksi  kilpailutettavaksi 

 kokonaisuudeksi, koska yhteyksien tehokas hoito edellyttää alusten 
 ristikkäiskäyttöä.  

Jos  ensimmäinen vaihtoehto (henkilöstön siirto) valitaan,  on  aikatau
-luihin syytä tehdä pienehköjä muutoksia siten, että ne "istuvat" meren
-kulkulaitoksen vuorottelukäytäntöön.  Lähinnä  on  kyse keskipäivän  vä
-häliikenteisten vuorojen harventamisesta  2  -  3  tunnin  aikana. Myös 

 yöajan päivystyksen  (stand by)  maksuperusteet MKL:n  sopimuksessa 
 on  joko neuvoteltava uudelta pohjalta  tai  päivystys  on  hoidettava ny-

kyisestä  poikkeavalla  tavalla. Laskelmat  henkilökuntakustannuksista  ja 
 tarvittavat neuvottelut  on  syytä hoitaa ennen siirtoa. 

Maksujen suhteen pyritään noudattamaan  yhteysalusten maksukäytän-
töä.  Maksut eivät kata kuin murto-osan liikenteen kustannuksista ts 
niiden suora taloudellinen merkitys  on  pieni. Vaikutus  on  lähinnä psy-
kologinen, "turha" liikenne pysyy kurissa. 

Siirron jälkeen kaikki  merilain  alainen liikenne  on  "yhteys-alusliiken-
nettä",  jota  myös hoidetaan  yhtenäisillä pelisäärmöillä. 
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7.3.  Yhteysalusliikenne  

7.3.1  Organisaatio 

Saaristomeren merenkulkupiirissä muodostetaan yhteysalusliikenteelle 
tilaajaltuottaja-asetelma. Yksi henkilö, joka saa tarvittavan avun 
muulta piirin organisaatioita, toimii tilaaj  ana.  Muu yhteysalusliiken

-teen  organisaatio toimii tuottaja-organisaationa. 

Tilaajan tehtäviin kuuluvat: 
- 	neuvotella saariston kuntien  ja  muiden intressirybmien 

kanssa yhteysalusliikenteen palvelutasoon, toimintaperi-
aatteisiin ym. liittyvät  asiat 

- 	määritellä liikenteen palvelutaso  ja  suunnitella yhteis- 
työssä tuottaja-organisaation kanssa liikenteen aikataulut 

- 	tehdä sopimukset liikenteen hoidosta merenkulkulaitok- 
sen yhteysalusliikenteeen tuottajayksikön ja  muiden lii- 
kennettä hoitavien organisaatioiden/yhtiöiden kanssa 

- 	vastata uusien alusten hankinnasta  ja  olemassa olevien 
alusten tehokkaasta käytöstä 

Tilaajalla  on budjettivastuu yhteysalusliikenteen  sekä käyttö- että  in-
vestointimäärärahoista.  Ainakin muutosvaiheessa tilaaj  ana  voisi toimia 
piirin päällikkö. 

Tuottaja-yksikköön tulee yhteysalusliikenteen muu henkilökunta.  Se 
 organisoidaan varustamotyyppisesti. Yksikön tehtävänä  on  hoitaa tilaa-

jan määrittelemä liikenne mandollisimman kustannustehokkaasti. Yk-
sikkö voi myydä palveluitaan myös muille kunhan  se  ei vaaranna yhte-
ysalusliikenteen hoitoa. Tuottaja-yksikkö toimii nettobudjetointiperi-
aatteella. 

Tuottaja-yksikössä selvennetään organisaatiota siten, että yksikön 
päällikkö  on  yksikön "toimitusjohtaja". Kullekin alukselle nimetään 
vastuunalainen päällikkö, joka vastaa aluksen operoinnista. Aluksen 
päälliköllä  on kokonaisvastuu  aluksen toiminnasta  ja  taloudesta. Yk-
sikkö ostaa taloushallintoon liittyvät palvelut piiriltä. Taloushallinto 
tuottaa myös aluksille tarvittavat taloushallinnon tukipalvelut käypää 
korvausta vastaan. 

Itse yhteysalukset siirretään piirin "aluspankkiin", joka perii tuolla-
jayksiköltä  tai  muilta alusten käyttäjiltä käypää vuokraa. Käyttäjien 
kanssa tehdään vuokrasopimukset, joissa määritellään myös huollon  ja 
kunnossapidon minimitaso.  

Hailuodon lautta-alusten vastaavaksi päälliköksi nimetään toisen aluk-
sen päällikkö.  Hän  vastaa "tuottajana" molempien alusten operoinnista. 
Tarvittavat hallinnolliset palvelut kuten palkkalaskenta hankitaan 
merenkulkulaitoksen sisältä esim. joko Saaristomeren merenkulkupii-
ristä  tai  keskushallinnosta. Liikenteen "tilaajana" voi alkuvaiheessa 
toimia Pohjanlanden merenkulkupiirin päällikkö. Hailuodon hoito- 
tavan yksityiskohdat  on  vielä tarkennettava. 
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7.3.2  Kilpailuttaminen  

Tavoitteena  on  lyhyehkön  siirtymäajan kuluessa  kilpailuttaa  kaikkien 
 yhteysalusten  liikenne.  Yhteysalusliikenteen reiteistä muodostetaaan 

 toiminnallisesti järkeviä kokonaisuuksia, joiden  operointi kilpailute
-than.  Sopimusaika  voi olla  esim  kolme vuotta.  Kilpailuttaminen  toteu-

tetaan useammassa  (3  -  5)  aallossa. Kilpailuun osallistujat voivat  käyt
-tält "aluspankin" kilpailutettaville  reiteille  nimettyjä  aluksia  tai  omia 

aluksiaan. 

Tehtävät sopimukset ovat luonteeltaan  kokonaishintaurakoita.  Kun 
sopimukset ovat  useampivuotisia,  hintaan voidaan tehdä yleisen kus-
tannustason muutoksista johtavia  tarkistuksia.  

Kilpailuun voivat osallistua:  
- 	merenkulkulaitoksen yhteysalusliikenteen tuottaj  a-yksik- 

kö  
- 	henkilökunnan mandollisesti  perustamat  yhtiöt  tai  osuus- 

kunnat 
- 	yksityiset varustamot  
- 	Ahvenanmaan  maakuntahallitus 

Kilpailuttamisen järj  estää  yhteysalusliikenteen  "tilaaja".  

Yhteysalusten  henkilökuntaa rohkaistaan  ja avustetaan  perustamaan 
yhtiöitä, jotka osallistuvat kilpailuun liikenteen hoidosta.  

Kilpailuttamisen  toteutuksen aikataulua voidaan säädellä jonkin verran 
 sen  mukaan, miten tuottaja-yksikkö  on  pärjännyt kilpailussa  tai  henki-

lökunnan yhtiöitä  on  saatu perustettua.  

Tielaitokselta merenkulkulaitokselle  siirtyvät yhteydet kannattaa  hl
-pailuttaa  heti  siirtymävaiheessa.  

7.3.3  Yhtiöittäminen  

Kun piirin organisaatiossa selkeästi  eriytetään  tuottaja-yksiklcö,  se on 
 mandollista myös  yhtiöittää  haluttaessa.  Yhtiöittämisen  etuna  on,  että 

silloin  on  pakko  eriyttää  tuottaja-yksikön toiminnot  ja  kustannukset 
muusta piirin toiminnasta  ja  käyttää käypiä hintoja palveluja ostettaes-
sa  tai  myytäessä. Kilpailutilanteessa kilpailun  tasapuolisuus  ja sen  us-
kottavuus voidaan helpommin varmistaa. 

Tuottaja-yksikön kilpailukyvylle kilpailutilanteessa  yhtiöittäminen  voi 
olla merkittävä asia,  jos  se  voi tehdä uudet työehtosopimukset.  

Yhtiöittäminen  ei sinällään vähennä  työmäärää  tai  toimintoja verrattu-
na tilanteeseen, jossa sama toiminta  on  piirin tuottaja-yksikössä.  Vai-
kutus tulee oikein hoidettuna motivaation  jajoustavuuden  kautta.  

Yhtiöittämistä  kannattaa vakavasti harkita. Liikenteen hoidon kiistan
-nustehokkuuden  kannalta tärkeimmät  asiat  ovat kuitenkin organisaa-

tion  selkeytys  ja  mandollisimman nopea  kilpailuttaminen. 
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7.3.4  Liikenteen rahoituksesta 

Tielaitokselle  jäävät nykyiset lautta-alusyhteydet, jotka muutetaan  los
-siyhteyksiksi,  rahoitetaan tielaitoksen budjetin kautta kuten muutkin 

lossiyhteydet. 

Yhteisalusliikennettä  varten budjetoidaan merenkulkulaitoksen budje-
tissa määrärahat, jotka ovat liikenteen  utilaajan  käytössä  ja  vastuulla. 

Tilaaja neuvottelee yhdessä saaristokuntien kanssa liikenteen palvelu-
tason sellaiseksi, että  se  voidaan hoitaa määrärahojen puitteissa. 

Olisi erittäin hyvä palvelutasovaatimusten "itseohjautuvuuden" kannal-
ta, että  kunnat  osallistuvat jollain, vaikka pienellä, prosenttiosuudella 
liikenteen kustannuksiin.  

7.3.5  Saaristokunnat 

Ehdotetut yhteysalusliikenteen hoitotavat  antavat hyvät lähtökohdat 
kehittää saaristokuntien alueella pienvarustamotoimintaa  ja  muuta yri-
tystoimintaa. 

Mikäli ehdotettujen järjestelyjen mukainen alusten operointi  ja  yritys-
toiminta tapahtuu pääosin saaristokunnissa  ja  saariston asukkaiden 
toimesta, jäävät liikenteen tulot kuntiin.  Jos saaristokuntiin  syntyy 
uusia pienyrityksiä, lisää tämä myös alihankintojen tarvetta. Uusilla 
yrityksillä  on  mandollisuus myydä palveluksiaan myös muille asiak-
kaille kuin edellä käsitellylle tilaajalle. Muu liiketoiminta virkistää 
omalta osaltaan kunnan elinkeinoelämää. Alusten huollosta, kunnos-
tuksesta, polttoainehuollosta  ja  muusta vastaavasta voidaan tehdä 
nykyistä enemmän saaristokunnissa, mikä myös piristää kuntien elin-
keinotoimintaa. 

Yhteysalusten  mandollisuudet palvella saaristoon suuntautuvan mat-
kailua ovat nykyistä huomattavasti suuremmat,  jos  tiedotustoimintaa 
lisätään  ja  tehdään tarvittavia muutoksia aikatauluihin  ja  reitteihin. 
Tällä hetkellä yhteysalusten käyttöaste  on  varsin  alhainen, joten 
kapasiteettiongelmia ei juuri synny. 

Saaristoliikenteen  taloudellinen  ja  järkevä hoito tulisi olla kuntien eri-
tyisessä intressissä  ja  kaikki liikenteen tarjoamat mandollisuudet tulisi 
käyttää tehokkasti hyväksi. Kuntien kannattaa aktiivisesti tukea  ja 

 kehittää yhteysalusliikenteen ympärille syntyvää yritystoimintaa. 
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