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MERENKULKULAITOKSEN  STRATEGIA 

TOIMINTA-AJATUS 

Metenkulkulaitoksen  toiminta-ajatuksena  on  edistAä  ja 
 turvata maamme elinkeinoelämän  ja  yhteiskunnan vaatimi-

en merlyhteyksien käyttömandoilisuuksia  ja  merenkui-
kuelinkelnon tolmintaedellytyksiä.  

Toiminta-ajatuksen toteuttamiseksi merenkuikulaitos:  

1.kehittää  ja  yliäpitää  turvallisen  ja  taloudellisen vesillä 
liikkumisen edeliytyksiä rannikolla  ja  sisävesiliä,  

2.kehittää  ja  valvoo aiusten turvailisuutta,  

3.turvaa  ja  parantaa maamme kauppalalvaston toiminta-
edellytyksiä,  

4.kehIttää  ja  hoItaa ympärlstOnsuojeiuun  liittyviä turvatol 
mia,  

5.kehittää  ja  turvaa saariston lilkenneyhteyksiä,  

6.kehIttää  laitoksen toimintaa muuttuvien vaatimusten mu-
kaisesti.  

TÄRKEIMMÄT TOIMINTALOHKOT 

Näistä johdettuina merenkulkulaitoksen paatoiminta-
kohteina ovat:  

1.Merenkulun edellytysten turvaaminen  ja  edistäminen  

1.1.  Kauppamerenkulun  edistäminen  
1.2.  Vaylien plto  ja  väyiäveikoston  kehittäminen 

 1.3.  Luotsaustolminta  
1.4.  Merlkartoitus  
1.5.  Taivimerenkuiku  

2.Merenkulun turvallisuuden parantamInen 

2.1.  Alusturvaillsuus  
2.2.  Merlympärlstön  suojelu  

3. Saariston yhdysiilkenne  

4.Venelly  

5.Laitoksen toiminnan kehittäminen  

5.1.  Laitoksen toimintaedellytykset 
 5.2.  Varustamotoiminta  

1. MERENKUL UN EDELL YTYS TEN 
 TURVAAMINEN  JA 

 EDISTÄMINEN  

1.1.  Kauppamerenkulun  edistäminen  

Merenkulkulaitos  ottaa toiminnassaan huomi-
oon suomalaisen kauppamerenkulun  ja  suoma-
laisen merenkulkijan edut. Suomen oman 
kauppalaivaston toimintaedellytykset  on  turvat-
tava. Suomalaiselle merenkulkijalle  on  oltava 
tarjolla työpaikkoja myös kauppalaivastomme 
kansain- välisessä liikenteessä alusten kriisiai-
kaisen toimivuuden  ja merimiesammatin  säily-
misen edellyttämä määrä. 

 

Suomen oman kauppalaivaston 
 toimintaedellyt yks  et on  turvattava 
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Veneilyn runkoväylästOI 
lajennetaan 

•  ..paino pistettä siirretäiin väylien 
syventämisestä  olemassa olevan väylästön 
teknisen tason  ja  turvallisuuden 
parantamisen suuntaan  

Suomen lipun  alla  oleville ulkomaanliikenteen 
aluksille  on  luotava samanlaiset  tai  vastaavat 
kilpailuedellytykset kuin tärkeimpien kilpailija-
maiden  aluksilla  on.  

Kansainvälisessä toiminnassa merenkulkulaitos 
vastustaa kansainvälisen merenkulun kilpailuti-
lannetta vakavasti vaansthnyttä mukavuuslippu-
jen  ja  merenkulun erityisten tukitoimien 
käyttöä.  

7.2.  Väylien p/to  ja  väyläverkoston 
 kehittäminen 

Kauppamerenkulun tarvitsemaa väylästöä 
ylläpidetäan  ja  kehitetään liikenteen  ja  kulje-
tusten taloudeifisuuden vaatimalla tavalla. 
Kauppamerenkulun väylästön osalta painopis-
tettä siirretään väylien syventämisestä olemas-
saolevan väylästön teknisen tason  ja  turvalli-
suuden parantamisen suuntaan. 

Veneilyn runkoväylästöä laajennetaan  ja  ole-
massaolevien väylien laadullista tasoa kohote-
taan. Veneväylien ylläpitovastuu valtion, kun-
tien  ja  yksityisten välillä selvitetään. 

Valtion väylänrakentamisvastuu pyritään kes-
kittämään merenkulkulaitokseen. 

Kanavien kokonaistalouden parantamiseksi 
käyttöä rationalisoidaan kauko-ohjausta  ja  itse- 
palvelua kehittämällä. 

Elektromsten 	radionavigoinnin 	välineiden 
käyttöä edistetään rakentamalla kattava satelliit-
tinavigointijärjestelmä. 

Väylästön  kattava yhtenäinen väyläluokitus 
sekä atk-pohjainen väylä-  ja  turvalaiterekisteri 

 otetaan käyttöön. Lisäksi vahvistetaan väylän- 
hoidon toimintapolitiikka. 

Merenkulkulaitos  myötävaikuttaa tarkoituksen-
mukaisen  ja  kustannusvastaavuuteen  perustuvan 
satamaverkoston muodostumiseen. 

Merenkulkulaitoksen  tavoitteena  on  keskittää 
kaikki valtion piensatamatyöt merenkulkulai-
tokselle. 
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1.3,  Luotsaustoiminta 
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Luotsauksen kustannusvastaavuutta  parannetaan 
turvallisuustasosta kuitenkaan tinkimättä  ja 
palvelutasoa  merkittävästi alentamatta. 

Luotsiasemaverkoston  rationalisointia jatketaan 
 ja luotsattavien  väylien verkostoa yksinkertais-

tetaan. Näin luodaan edellytyksiä luotsausaluei
-den  laajentamiselle. Tavoitteena  on  paluu-

luotsauksen toteuttaminen nykyisellä 'VI'S-
kaudella. Lähek- käin olevia luotsiasemia 
yhdistetään, mikäli perusteita yhdistämiselle  on 

 osoitettavissa riittävästi. 

Luotsaustoiminnassa  olevat epätarkoituksenmu-
kaiset jaot pyritään selvittämään. 

Alusten  ja väylästön turvallisuustason  parane-
misen johdosta lievennetään luotsinkäyttöpak-
koa. 

Luotsihenkilöstön  pätevyysvaatimuksia kehi-
tetään. 

Tutkitaan vahingonkorvaussäannöstön muutos- 
tarpeet siltä osin kuin  on  kysymys luotsin  ja 

 valtion vastuusta luotsauksessa aiheutetusta 
vahingosta.  

1.4.  Merikartoltus 

Merenmittaus 

Merenmittauksen  organisaatiota, aluskalustoa  ja 
mittauslaitteistoja  sekä mittaustietojen käsitte-
lyä kehitetään edelleen toiminnan tuloksellisuu

-den  parantamiseksi. Tärkeimpinä teknisinä 
kehittämishankkeina ovat tukialusretkikuntien 
piiitolatoiminnan automatisointi  sekä satelliitti-
paikannukseen perustuvan merenmittausmene-
telmän käyttöönotto Pohjanlanden  ja  Järvi- 
Suomen alueella. 

Merenmittauksen  tarkoituksenmukainen laajuus 
selvitetään sidosrybmien kanssa. 

Luotsaustoiminnan kustannusvastaa-
vuutta  parannetaan--- Luotsiasemaver

-koston  rationalisointia jatketaan  



Merikarttojen  ja  veneilykarttojen  tarkoi-
tuksenmukainen tarkkuustaso selvitetään 

Uusien jäänmurtajien suunnittelussa 
kiinnitetään huomiota aluksen moni

-köyttöisyyt een 

Karrtatuotanto 

Merikamojen  tarkkuutta, kattavuutta  ja  tie-
tosisältöä  kehitetään edelleen. Veneilykarttojen 
luotettavuutta  ja  käytettävyyttä  parannetaan. 

Merikarttojen  ja  veneilykarttojen  tarkoituksen-
mukainen tarkkuustaso selvitetään sidosryhmien 
kanssa. 

Tärkeimpänä kehittämishankkeena  on  käytössä 
olevien karttojen tietosisällön muuttaminen 
numeeriseen muotoon. 

Merikarttatuotannon kustannusvastaavuuden 
 kehittymistä seurataan tarkasti. Merikartat  ja 

 veneilykartat  hinnoitellaan kuitenkin niin, että 
hinta ei ole esteenä  kartan  hankinnalle.  

1.5.  Talvimerenkuiku  

Kauppa-alukset avustetaan Suomen talvisata
-mun  mandollisimman joustavasti siten, että 

teollisuuden kuljetustarpeet voidaan hoitaa 
säànnöllisesti  ja  ilman kohtuuttomia viiväs-
tyksiä. Talvisatamia  on  oltava kuljetustalouden 
kulloinkin edellyttämä määrä. 

Jäänmurtajatoimintaa rationalisoidaan  nykyinen 
palvelutaso säilyttäen. 

Merenkulkulaitos  laatu aluskaluston uusimisoh-
jelman. Uusien Jaanmurtajien suunnittelussa  ja 

 hankinnassa kiinnitetään huomiota aluksen  mo
-nikäyttöisyyteen  ja  kustannusten alentamiseen. 

Nykyisen jaanmurtajalaivaston käyttökustannuk
-sia  pyritään alentamaan lisäämällä alusten tek-

niikkaa. Jäänmurtajalaivaston miehitystä kehi-
tetään yhteistyössä eri sidosrybmien kanssa. 
Tavoitteena  on jäänmurtajatoiminnan  kulutus- 
menojen pieneneminen. 

Jäänmurtajalaivaston johtamisjärjestelmää  kehi-
tetään  ja  tulosvastuuta selkeytetään. 
Johtamisjärjestelmän  kehittämisessä käytetään 
hyödyksi alan uusimman tietotekniikan sovellu-
tuksia niin, että satamat, luotsiasemat, meklarit, 
rannikkoradioasemat  ja  suunnitteilla olevat 
VTS-keskukset voidaan tarvittaessa kytkeä 
samaan verkkoon. 
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2.  MERENKULUN TURVALLISUUDEN PA-
RANTAMINEN  

E  

2. 7. Alusturvallisuus  

Valtaosa merionnettomuuksista aiheutuu irihi-
mihisistä tekijöistä. Viranomaisten toimittamas-
sa turvallisuusvalvonnassa  ja  alusturvallisuutta 

 koskevien säännösten  ja  määräysten valmis-
telussa kiinnitetään aiempaa enemmän huo-
miota näihin inhimihisiin tekijöihin. 

Merenkullcuhallituksen  yhteyteen perustetaan 
neuvoa-antava alusturvallisuusasiain työryhmä 
pysyväksi asiantuntijaelimeksi. Tämän 
tehtävänä  on  antaa lausuntoja  ja  valmistella 
esityksiä laajakantoisista 
alusturvallisuuskysymyksistä. 

Alusturvallisuuteen  liittyvää tutkimusta lisätään. 
Merenkulkijain koulutuksessa kiinnitetään 
erityistä huomiota hyvään merimiestaitoon  ja 

 hyvään merimiestapaan. 

Merionnettomuuksien  tutkintaa  ja  katsastus-  ja 
 valvontaraporttien  seurantaa tehostetaan, 

Alusten teknisessä normistossa pyritään kan-
sainväliseen yhdenmukaisuuteen. Kansallista 
teknistä normistoa laaditaan poikkeustapauk-
sissa  ja  vain  kotimaanliikenteen  ja  sisävesiii-
kenteen aluksifie.  Pidetään huoli siitä, että 
suomalaisen merenkulun edut tulevat asianmu-
kaisesti otetuiksi huomioon. 

Luokituslaitosten tehtäväkuvaa selkeytetään 
 teknisen valvonnan osalta. Teknisen valvonnan 

mandolliset päällekkäisyydet karsitaan. Luoki-
tuslaitosten tarkastustoirninnan valvomiseksi  ja 

 luokituslaitosten  vastuun selkeyttämiseksi siir-
rytään yksipuolisista valtuuksista sopimus-
pohjaiseen yhteistyöhön. 

Merenkulkuhallituksen yhteyteen 
perustetaan neuvoa-antava alustur-
vallisuustyöryhmä 

Katsastuksien  sisältöä kehitetään  ja  siirrytään 
asteittain  ja  tarkoituksenmukaisessa laajuudessa 
virkamieskatsastusjärjestelmään.  Samalla py- 	. .  .siirrytään asteittain  ja tarkoituk- 
ritään  luomaan edellytykset siirtää joidenkin 	senmukaisessa laajuudessa virkamies- 
kohteiden katsastukset  ja  tarkastukset  ja  vastuu 	katsastusjärjestelmään 
näistä aluksen henkilökunnalle  ja  varustamolle. 
Lisäksi valmistellaan säännökset  ja  määräykset, 
joilla operatiiviset katsastukset  ja  tarkastukset 
tehdään mandolliseksi sekä aluksilla että varus-
tamoissa.  
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Merenkulkulaitoksen  aluksilla 
kiinnitetään erityistä huomiota 

 ympäristökysymyksiin 

C  

2.2.  Meri ympäristön  suojelu 

Selkeytetään merenkulkulaitoksen  vastuu yh-
tenä meriympäristön suojeluviranomaisena. 

Alusten teknilliseen normistoon tehdään 
ympäristönsuojelullisten vaatimusten 
edellyttämät muutokset. 

Pienalusten rakenne-  ja  käyttömääräyksissä 
 otetaan ympäristökysymykset korostetusti 

huomioon. 

Merenkulkulaitos  valmistelee määräykset, joffla 
runsaasti rikkiä sisältävän raskasöljyn käytöstä 
polttoaineena luovutaan. Jatketaan toimenpiteitä 
ympäristöhaitallisten aineiden päästöjen estämi-
seksi aluksista. 

Merenkulkulaitoksen aluksifia  kiinnitetään eri-
tyistä huomiota ympäristökysymyksiin. 

Valmistellaan toimenpideohjelma siitä, miten 
vaarallisten aineiden kuljetusten riskitekijöitä 
voidaan vähentää edelleen. 

Kansainvälisissä kannanotoissa pidetään 
lähtökohtana säiliöalusten rakennemääräysten 
kehittämistä siten, että öljyä  ja  öljytuotteita 

 voidaan kuljettaa  vain kaksoispohjifia  ja  kak-
soiskyljillä varustetuissa säiliöaluksissa.  

3.  SAARISTON YHDYSLIIKENNE 

Merenkulkulaitos  laatu saaristoliikenteen ke-
hittämisohjelinan yhdessä sidosrybmien kanssa. 
Lähtökohtana kehittämisohjelman laadinnassa 

 on,  että saariston yrityksille  ja  vakinaisile 
 asukkaille taataan kohtuulliset liikenneyhteydet 

kuntien keskuksiin sekä mantereelle kaikkina 
vuodenaikoina. 

Merenkulkulaitoksen  yhteys aluksien suunnitte-
lussa otetaan huomioon, että kelirikkoajan 
yhdysliikenne  ja  raskaskuljetukset  jäävät ensisi-
jaisesti merenkulkulaitoksen hoidettaviksi. Yh-
teys alukset  ja  yhteysaluslaiturit mitoitetaan 

 niin, että aluksia voidaan suuremmitta  hanka
-luuksitta  ja  tarpeen mukaan siirtää reitiltä 

toiselle. 

Yhteysalusliikennettä  siirretään yksityisyrittäjien 
hoitoon, mikäli siihen  on  olemassa edellytyk-
set  ja  tarvittaessa taloudellista tukea antamalla. 
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• .  .saariston yrityksille  ja  vaki  naisille 
asukkaille taataan kohtuulliset liikenne 
yhteydet kuntien keskuksiin sekä man-
tereelle kaikkina vuodenaikoina  



4. 	VENEILY 

Veneilyn turvallisuutta kehitetään merenkulku- 
laitoksen  ja  eri eturybmien  välisen  yhteistyön 

 ja  valistuksen keinoin. Tavoitteena  on  kehittää 
nykyistä parempi  ja  turvallisempi veneilytapa, 
joka ottaa huomioon niin muut vesillä liikkujat 
kuin  ranta-asukkaat sekä luonnon. 

Venekaluston  turvallisuuden lisaanuseksi  me
-renkulkulaitoksen  tavoitteena  on,  että jokainen 

Suomessa julkisesti kaupan oleva vene  on 
 tyyppihyväksytty.  

Kehitetään kattava  ja  valtakunnallinen venere-
kisteri.  

5,  LAITOKSEN TOIMINNAN KEHIT-
TÄMINEN  
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Kehitetään kattava  ja  valtakun-
nallinen venerekisteri 

•  ..kaikilla tasoilla asennekasva-
tusta  ja  koulutusta 

.5.1.  Laitoksen  toimintaedellylykset 

Merenkulkulaitoksessa  toteutetaan tulosjohta-
misjärjestelmä. Tulostavoitteista sopimisesta  ja 

 työn etenemisen raporortointijärjestelmistä  ja 
 tulosten arviointijärjestelmistä kehitetään 

säännöllisesti toistuva  ja  jatkuva prosessi. 

Tulosmittarien 	kehittämistyö 	saatetaan 
päätökseen  ja  tulospallckiokokeilu  aloitetaan. 
Tulosjohtamisen tuekseen vaatima reaaliai-
kainen suunnittelu-  ja  kustannusten seuran-
tajärjestelmä toteutetaan. Kustannustietoisuutta 
lisätään laitoksen kaikilla tasoilla. 

Merenkulkulaitoksessa  siirrytään nettobudje-
tointiin. 

Merenkulkulaitos  huolehtii siltä, että laitoksen 
tyopaikat ovat turvallisia  ja  viihtyisiä. 

Organisaatiomuutoksen  ja  tulosjohtamisjärjes-
telmän  läpiviemiseksi laitos järjestää kaikilla 
tasoilla asennekasvatusta  ja  koulutusta.  Hen

-kilöstökoulutuksen  ja  omaehtoisen opiskelun 
lisäksi merenkulkuhallitus tukee virastojen 
välistä  ja  laitoksen sisäistä 
henkilökiertoa/tehtävänvaihtoa. 

Merenkulkulaitoksen  henkilöstöpolitiikkaa kehi-
tetään aktiivisesti yhteistyössä eri sidosryh

-mien  kanssa valtioneuvoston valtion 
henkilöstöpolitiikan  ja  -hallinnon kehittämi-
sestä  7.3.1991  tekemän periaatepäätöksen 

mukaisesti.  

Toiminnan rationalisoinnista aiheutuvat  hen
-kilöstövähennykset  toteutetaan ilman 

irtisanomisia eläkkeellesiirtymisien  ja  työpai-
kanvaihdosten  yhteydessä sekä henkilöstön 
muun ns. luonnollisen poistuman kautta. 

Merenkulkulaitoksen  ulkoista  ja  sisäistä kuvaa 
pyritään kehittämään siten, että  se  tukee laitok-
sen tavoitteiden toteuttamista. 
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• .liikenneosastoon  kehitetään 
varustamoyksikkö---  Tavoitteena  on  että 
varustamoyksikkö myöhemmin tarjoaa 
varustamo palveluja kustannuksia vas-
taavalla hinnalla kaikille aluksia 
omistaville valtion laitoksille  

H  Ota talteen!  

Laitoksen hallinnossa pidättäydytäan kaikista 
suurista muutoksista kunnes edellä lueteltujen 
yleishallinnon hankkeiden voidaan katsoa 
toteutuneen laitoksen kaikilla tasoilla.  

5.2.  Varustamotoiminta  

Merenkulkuhallituksen liikenneosastoon kehi-
tetään varustamoyksikkö, joka tulosvastuulli-
sesti hoitaa merenkulkulaitoksen aluksien 
suunnittelua, rakentamista, miehittämistä  ja 

 hoitoa. Tavoitteena  on,  että varustamoyksikkö 
myöhemmin tarjoaa varustamopalveluja kustan-
nuksia vastaavalla hinnalla kaikille aluksia 
omistaville valtion virastoille  ja  laitoksile. 
Rationalisointihyötynä  valtion omistamien 
aluksien yhteiskunnalle aiheuttamat kustannuk-
set pienenevät. 

Merenkulkulaitoksen 	merihenkilöstön 
henkilöstöhallinto yhtenäistetäan.  Yhtenäinen 
henkilöstöpolitiikka ulotetaan kaikkiin valtion 
omistamiin aluksiin sitä mukaa kuin valtion 
laitokset iyhtyvät käyttämään varustamoyk-
sikön tarjoamia palveluja.  

SJÖFARTSVERKETS STRATEGISKA  PLAN  

Verkets strategi  på  svenska finns att  få på 
 sjöfartsstvrelsens  information  och  på  distriktskon-

toren. Här publiceras första sidan av kompen-
diet. 

Sjöfartsverkets verksamhetsidé  är  att främja och trygga 
möjligheterna att utnyttja  de sjöförbindeiser  som näringslivet 
och samhället kräver liksom sjöfartsnäringens verksamhets-
betingelser. 

För att kunna förverkliga  sin  verksamhetsidé  

1. utvecklar och upprätthåller sjötartsverket betingelserna 
för fåixisei  på  vattnen vid kusten och  på lnsJöama, 

2. utvecklar och Overvakar sJötartsverket fartygssåkerheten,  

3. tryggar och förbättrar sJöfartsverket verksamhetsbetingei 
serna för vår handeisfiotta,  

4. utvecklar och sköter sjöfartsverket såkerhetsåtgårdema i 
anslutning  till  miljöskyddet,  

5. utvecklar och trygger sjöfartsverket trafikförbindelserna  I 
 skärgården,  

6. utvecklar sjöfartsverket  sin  verksamhet  I  enlighet med 
förändrade kliv.  

Därför  är  sjöfartsverkets viktigaste verksamhetsområden:  

1. Tryggandet och främjandet av sjöfartsnaringens betingel-
ser  

1.1.  Främjandet av handelssjöfarten  
1.2. FarledsekOtsein  och utveckiandet av tarleds nätet 

 1.3. Lotanlngsverksamheten 
1.4.  Sjökartlaggnlngen  
1.5. VintersJöfarten 

2. Fötbättrandet  av sjöfartens säkerhet  

2.1. Fartygssakerheten 
2.2.  Skyddet av  den marina  miljön  

3. Förblndeisetratlken  I  skärgården  

4. Båtsporten  

5. Utvecklandet av  den  egna verksamheten  

5.1.  Verkets verksamhetsbetlngeiser 
 5.2.  Rederiverksamheten 
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