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ESIPUHE 
 
Satamien perustoiminta ei ole muuttunut, mutta satamat ovat toimintaympäristön uudistuessa 
kehittäneet toimintaansa. Kunnallisia satamia on liikelaitostettu ja muutettu osakeyhtiöiksi. 
Omistukset saattavat edelleen keskittyä ja omistuspohjakin laajentua. Satamissa harjoitetaan 
lastiin ja matkustajiin kohdistuvaa viranomaisvalvontaa. Satamamaksut ovat viranomaismak-
suja ja valtion merenkulkumaksut peritään satamakäyntien mukaan. 
 
Yleisten kunnallisten satamien lisäksi Suomessa toimii yksityisiä yleisiä satamia ja lukuisa 
joukko yksityisiä teollisuussatamia, joissa käsitellään vain tietyn yrityksen omaa tavaraa. Jois-
sakin tapauksissa teollisuussatamissakin harjoitetaan vähäisessä määrin yleistä satamatoimin-
taa, ilman valtioneuvoston myöntämää toimilupaa. Myös teollisuussatamissa on lastiin koh-
distuvaa viranomaisvalvontaa. 
 
Satamat ovat oleellinen kustannusten ja riskien aiheuttaja ulkomaankaupan kuljetusketjussa. 
Eräillä satamilla on vahva asema markkinoilla, millä on seurausvaikutuksia satamapalvelu-
markkinoille. Kansainvälinen kehitys on tuonut satamille velvoitteita, jotka heikentävät sata-
mapalveluiden tehokkuutta. Satamien toimintaan liittyy myös piirteitä, jotka saattavat vaaran-
taa kilpailuneutraalisuutta. 
 
Satamia koskeva lainsäädäntö on muodostunut vähitellen ja on hajanaista. Liikenne- ja vies-
tintäministeriö on tässä työssä selvittänyt nykyistä lainsäädäntöä ja sitä, onko se riittävän kat-
tavaa. Selvitystyön ovat tehneet tutkijat Tapio Karvonen ja Hannu Tikkala Merenkulkualan 
koulutus- ja tutkimuskeskuksesta. Heidän työtään ovat tilaajan puolelta valvoneet liikenne-
neuvos Lassi Hilska, merenkulkuneuvos Raimo Kurki ja hallitusneuvos Mikael Nyberg. Li-
säksi liikenne- ja viestintäministeriö kutsui työtä ohjamaan toimitusjohtaja Matti Auran Sata-
maliitosta ja apulaisjohtaja Taneli Antikaisen Merenkulkulaitoksesta. Selvitykseen liittyy laa-
ja suullinen ja kirjallinen asiantuntijahaastattelu, joten laaja joukko alan asiantuntijoita on 
antanut panoksensa työhön. 
 
Kiitän hankkeen toteuttajia ja kaikkia siihen osallistuneita arvokkaasta työstä. Tulosten perus-
teella ministeriö arvioi lainsäädännön uudistamistarpeen. 
 
 
 
 
Helsingissä marraskuussa 2004  
 
    Lassi Hilska 
    Liikenneneuvos 
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YHTEENVETO 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt Suomen yleisten satamien satamatoimintojen 
kehittämistä koskevan kokonaisuuden valmistelun. Tähän liittyen se tilasi Turun yliopiston 
Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskukselta (MKK) satamatoimintojen kehittämiseen ja 
satamia koskevan lainsäädännön uudistamiseen liittyvän selvityksen. Selvityksen painopiste 
on yleisissä satamissa, mutta kokonaiskuvan saamiseksi myös muita satamatyyppejä tarkastel-
laan samassa yhteydessä. Selvityksessä kartoitetaan satamatoimintojen nykytilanne ja lain-
säädännöllinen pohja Suomessa sekä tuodaan esille mahdolliset ongelmakohdat. Selvitystyön 
toteutuksesta ovat vastanneet MKK:n tutkijat Tapio Karvonen ja Hannu Tikkala. 
 
Satamat jaetaan omistuksen ja avoimuuden perusteella kahteen pääluokkaan: yleisiin satamiin 
ja teollisuussatamiin. Yleiset satamat ovat avoinna kaikille, kun taas teollisuussatamat ovat 
teollisuusyritysten omien tuonti- ja/tai vientikuljetusten hoitamiseen tarkoitettuja yksityisiä 
satamia. Yleiset satamat jaetaan lisäksi kahteen ryhmään: yleisiin kunnallisiin satamiin ja yk-
sityisiin yleisiin satamiin.  
 
Satamien toiminta on vuosien mittaan muuttunut yhä liikeyritysmäisemmäksi. Satamien hal-
lintomallit ovat samaten muuttuneet. Osa yleisistä satamista on edelleen kunnallisia satama-
laitoksia, mutta suurin osa merkittävistä yleisistä satamista on liikelaitostettu. Haminan ja 
Kotkan satamista on muodostettu kaupungin omistamat osakeyhtiöt. 
 
Satamien omistus- ja organisaatiomallit vaihtelevat huomattavasti Euroopan eri maissa ja 
maiden sisälläkin. Yhteistä on satamatoiminnan liikeyritysmäisyyden korostuminen. Ruotsille 
tyypillistä on ns. integroitu satamayhtiömalli, jossa sekä satamanpidosta että lastinkäsittely-
toiminnoista vastaa yksi ja sama satamayhtiö, joka on joko kokonaan tai pääosin kunnallises-
sa omistuksessa. Ns. landlord- eli vuokraisäntämalli, jossa satamanpitäjä ylläpitää ja kehittää 
infrastruktuuria ja operatiivisesta toiminnasta vastaavat yksityiset yritykset, on yleistynyt mo-
nissa maissa, mm. Saksassa. Satamien yksityistäminen on viety pisimmälle Britanniassa, jossa 
suurin osa merkittävistä satamista on yksityisten satamayhtiöiden omistamia. Suomen satama-
järjestelmän kehittämisessä kannattaa ottaa opiksi muualla saaduista kokemuksista eri mal-
leista ja soveltaa niitä omien satamiemme erityispiirteet huomioiden. Mitään ehdottomasti 
muita parempaa, kaikille satamille yleispätevää organisaatiomallia ei ole olemassa. 
 
Suomen lainsäädäntö tuntee kaksi satamia koskevaa erityislakia. Kunnallisiin yleisiin sata-
miin (myös kunnallisen liikelaitoksen muotoon organisoituihin) sovelletaan kunnallisista sa-
tamajärjestyksistä ja liikennemaksuista annettua lakia (955/76) ja yksityisiin yleisiin satamiin 
sovelletaan yksityisistä yleisistä satamista annettua lakia (1156/1994). Osakeyhtiömuodossa 
toimivat Hamina ja Kotka kuuluvat yksityisistä yleisistä satamista annetun lain soveltamispii-
riin. Teollisuussatamia koskevaa erityislakia ei ole, mutta niitä velvoittavat samat yleisesti 
satamatoimintoja koskevat säännökset kuin muitakin satamatyyppejä. Suomen lainsäädännön 
lisäksi satamatoimintoja koskevat EU:n kilpailuoikeus ja erityisesti turvallisuutta, ympäris-
tönsuojelua ja työolosuhteita koskevat kansainväliset sopimukset. Satamia olisi koskenut 
myös EU:n parlamentin äänestyksessä syksyllä 2003 hylätyksi tullut direktiiviehdotus sata-
mapalveluiden markkinoille pääsystä. Uuden vastaavan direktiivin suunnitteluprosessi on 
käynnissä. 
 
Muu satamatoimintoja koskeva lainsäädäntö on hajallaan lukuisissa eri laeissa ja asetuksissa, 
mikä on merkittävä ongelma varsinaisten satamalakien yleispiirteisyyden lisäksi. Satamia 
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koskevan lainsäädännön kokoaminen yhteen selkeyttäisi tilannetta ja helpottaisi satamatoi-
mintaa ja sen kehittämistä antamalla satamanpitäjälle yksiselitteiset pelisäännöt. Myös vas-
tuukysymykset selkeytyisivät. Mahdollisen uuden satamalain tulisi kattaa satamat niiden or-
ganisaatiomuodosta riippumatta, jolloin sataman kuntataustaisuudella ei olisi enää merkitystä. 
Lainsäädännöllisessä ohjauksessa erotettaisiin vain yleiset satamat ja ns. teollisuussatamat 
toisistaan. 
 
Selvityksessä tutkittiin myös muiden liikennetoimialojen, rautatieliikenteen, ilmailun ja tele-
viestinnän, lainsäädäntöä. Näillä muilla liikennetoimialoilla lainsäädäntö on huomattavan 
uutta ja kattavaa satamatoimintaa koskevaan lainsäädäntöön verrattuna. 
 
Selvityksen yhteydessä tehtiin kattava haastattelu- ja kyselytutkimus, jolla selvitettiin satami-
en ja niiden eräiden sidosryhmien mielipiteet satamia koskevan lainsäädännön sekä satama-
toimintojen kehittämistarpeista ja mahdollisista ongelmakohdista. Kysely lähetettiin 40 sata-
manpitäjälle, 46 satamaoperaattorille ja 39 varustamolle. Kyselyn lisäksi kentän mielipiteitä 
kartoitettiin haastatteluilla, joihin osallistui kyselyssä mukana olleiden tahojen edustajien li-
säksi rahdinantajien, viranomaistahojen ja ammattiyhdistysten edustajia. 
 
Kyselyn tulosten perusteella satamanorganisaatiomallilla ei ole suurta merkitystä sataman 
käyttäjäkunnalle ja muille sidosryhmille. Liikelaitostetut ja yhtiöitetyt sekä yksityiset satamat 
saivat kiitosta päätöksenteon nopeudestaan sekä parantuneesta palvelualttiudesta ja asiakkaan 
huomioimisesta. 
 
Alustekniset palvelut toteutetaan nykyisin yhä useammin ostopalveluina. Kaikki satamat 
hankkivat luotsauspalvelun valtion Luotsausliikelaitokselta ja lähes kaikki myös hinauspalve-
lun yksityisiltä hinausyrityksiltä. Aluksen kiinnitys ja irrotus sen sijaan hoidetaan edelleen 85 
prosentissa satamia satamanpitäjän omana työnä. Alusten jätehuolto toteutetaan molemmilla 
tavoilla. 
 
Lastinkäsittelypalveluja leimaa useimmissa satamissa yhden satamaoperaattoriyrityksen hal-
litseva markkina-asema. Kyselyyn vastanneista satamista 40 prosenttia ilmoitti, että yksi ope-
raattori vastaa lastinkäsittelyyn liittyvien toimintojen hoitamisesta satamassa. Lähes 40 pro-
senttia satamista on sellaisia, joissa toimii vähintään kaksi operaattoria, mutta joissa yhdellä 
operaattorilla on hallitseva markkina-asema. Näin ollen yli 80 prosenttia suomalaisista sata-
mista on sellaisia, joissa yhdellä operaattorilla on hallitseva markkina-asema sataman lastin-
käsittelypalvelujen tarjonnassa. Teollisuussatamat hoitavat lastinkäsittelyn itse tai operaattori 
kuuluu samaan konserniin. 
 
Syyksi lastinkäsittelypalveluiden tarjonnan tilaan monissa vastauksissa ja haastatteluissa il-
moitettiin sataman kautta kulkevien tavaravirtojen ohuus, mikä on ominaista useimmille 
Suomen satamille. Tehokas lastinkäsittely edellyttää kalliita investointeja lastinkäsittelylait-
teisiin. Tämä tekijä on yksi este operaattorien halukkuudelle laajentaa toimintaansa muihin 
satamiin, vaikka periaatteellisella tasolla yli puolet operaattorivastaajista ilmoitti olevansa 
halukas laajentamaan toimintaansa muihin satamiin. Yhtenä laajentumismuotona mainittiin 
erikoistuminen tiettyihin lasteihin. Laajentuminen on mahdollista myös alihankkijaperiaatteel-
la ja yritysoston kautta ostamalla toisessa satamassa toimiva operaattoriyritys. Kilpailun li-
säämisen kannalta viimeksi mainittu laajentumiskeino ei ainakaan joka tapauksessa ole eduk-
si. 
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On kuitenkin huomattava, että koska suurin osa operaattoriyrityksistä on monopoliasemassa 
tai lähes sellaisessa omassa satamassaan, niin toki enemmistö niistä on tällöin myös tyytyväi-
nen tilanteeseen jo asemansa puolesta. Siksi on tärkeää painottaa, että myös kriittisiä arvioita 
lastinkäsittelypalvelujen tarjontatilanteesta tuli esille kyselyssä. Kilpailun edistäminen on erit-
täin toivottavaa.  
 
Satamanpitäjän tarjoamissa operaattorien toimintaedellytyksissä ei näyttäisi kyselyn perus-
teella olevan suuria epäkohtia ainakaan laajasti tarkasteltuna. Yritys- ja satamakohtaisia puut-
teita toki nousi esille jonkin verran. Epätasa-arvoisuuksia olivat kokeneet varsinkin ne ope-
raattorit, jotka toimivat sellaisissa satamissa, jossa jollakin toisella operaattorilla on hallitseva 
markkina-asema. Yksi syy tähän on konkreettisen toimintatilan rajallisuus: kaikille on mahdo-
tonta antaa yhtä hyvää ja suurta toimitilaa satamassa. Pitkään satamassa toiminut yritys on 
saanut parhaat toimitilat jo vuosia sitten. Operaattorien toimintaedellytyksiä ja -halukkuutta 
rajoittavana tekijänä mainittiin ennen muuta ammattiyhdistysliikkeen perinteisesti vahva ase-
ma satamatyössä. Myös lastimäärien pienuus ja tilan puute mainittiin muutamissa vastauksis-
sa. 
 
Tavaran purkaukseen ja lastaukseen liittyvinä ongelmakohtina mainittiin ahtaustyön määritte-
leminen ILO:n toimesta rekisteröityjen työntekijöiden yksinoikeudeksi, mikä rajoittaa kilpai-
lua, sekä nykyiset työaikajärjestelyt ja niiden aiheuttama kustannustaso. Osin edellä mainit-
tuun ahtaustyön määrittelyyn liittyvä kiista alusten lastien itsekäsittelystä nousi tutkimuksessa 
esille. Eri osapuolten – varustamojen, merimiesten ja ahtaajien – näkemyserot asiassa ovat 
suuret ja pysyvään ratkaisuun pääseminen näyttää vaikealta. Matkustajapalvelujen osalta on-
gelmia ei juurikaan esiinny kyselyn perusteella. 
 
Satamanpitäjien viranomaistehtäviin liittyvä lainsäädäntö ja käytännöt ovat kyselyn perusteel-
la jokseenkin kunnossa. Kyselyn toteuttamishetkellä erityisen ajankohtaisen ISPS-koodin 
käyttöönottaminen toi sen esille useissa vastauksissa, jotka liittyivät satamajärjestyksen ja 
yleisen turvallisuuden valvontaan. Satamien uudet turvallisuusmääräykset on otettu enimmäk-
seen positiivisesti vastaan, vaikka joissakin pienissä satamissa ISPS-koodin vaatimuksia pide-
täänkin ylimitoitettuina. 
 
Kyselyn perusteella satamanpitäjän jonkinasteinen kaksoisrooli sekä liiketoiminnan että vi-
ranomaistehtävän harjoittajana ei ole aiheuttanut erityisiä ristiriitatilanteita eivätkä ne näytä 
kovin todennäköisiltä jatkossakaan. Tärkeää kuitenkin on, että satamanpitäjät tiedostavat tä-
män ristiriitatilanteen riskin olemassa olon ja huolehtivat siitä, ettei ongelmia pääse synty-
mään. Intressiristiriitatilanne saattaa aktualisoitua, kun satamanpidosta tulee yhä enemmän 
liiketoiminnan lakien ohjaamaa ja yksityisten satamayhtiöiden harjoittamaa yritystoimintaa. 
Pohdinnan arvoista on, miten viranomaistehtävät ylipäätään sopivat liikeyrityksenä toimivalle 
satamayhtiölle. 
 
Haastatteluissa ja kyselyissä saaduissa mielipiteissä tuli esille toive saada satamat toimimaan 
muun kuljetusketjun tapaan nykyistä joustavammin, mikä edellyttää mm. muutosta lastinkä-
sittelyssä noudatettaviin työaikamalleihin. Tarve lisätä kilpailua satamaoperoinnissa tuotiin 
myös etenkin periaatteellisella tasolla esille. Satamalainsäädännöstä saaduista kommenteista 
voi tehdä sen johtopäätöksen, että tarvitaan selkeä, mutta ei liian yksityiskohtainen säännöstö, 
joka antaa edellytykset menestyksekkäälle satamatoiminnalle Suomessa. 
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1 JOHDANTO 
 
Satamatoimintojen juuret ovat satojen vuosien takana. Aikanaan ulkomaanliikenteen sata-
manpito on ollut tapulikaupunkien yksinoikeus. Vuosien saatossa privilegiot ovat poistuneet 
ja satamanpidosta on tullut yhä yritysmäisempää liiketoimintaa, mutta edelleen kaupungit ja 
kunnat ovat merkittävässä asemassa Suomen satamatoimintojen tuottamisessa ja satamat vas-
taavasti sijaintikunnilleen tärkeitä tulonlähteitä. Satamatoimintoja koskeva lainsäädäntö on 
muodostunut vähitellen ja on hajallaan. Yhtenäistä satamalakia, joka sisältäisi edes suurim-
man osan satamien toimintaa säätelevistä säädöksistä, ei ole olemassa. 
 
Koska satamatoiminnan historia ulottuu kauas menneisyyteen, on eri satamatoiminnoilla 
myös pitkät ja vahvat perinteet, joiden muuttaminen on usein hyvin hidasta ja vaikeaa. Sata-
ma-alalla, kuten toki monilla muillakin aloilla, on edelleen paljon käytäntöjä, jotka hoidetaan 
tietyllä vuosien mittaan muotoutuneella ja vakiintuneella tavalla. Satamatoiminnot ovat olleet 
monella tapaa myös erityisasemassa ja muodostaneet oman varsin suljetun kokonaisuuden, 
minkä vuoksi aikanaan omaksutut käytännöt ovat säilyneet, vaikka olosuhteet ja toimintaym-
päristö ovatkin kovasti muuttuneet niin teknologisen kehityksen kuin kaupallisen suuntautu-
misen lisääntymisen kautta. Satamatoiminnoissa on yhä jäljellä monia erityispiirteitä, jotka 
eivät oikein hyvin istu nykyaikaiseen kuljetusketjun ja tuotannon tehokkuutta korostavaan 
ajatteluun. 
 
Satamilla ja niiden toiminnalla on suuri merkitys kansainvälisessä kaupankäynnissä ja kulje-
tuksissa. Euroopan unionissa on meriliikenteen kehittämiseen kiinnitetty viime aikoina eri-
tyistä huomiota. Tavoitteena on siirtää yhä suurempi osa liikenneinfrastruktuuriin kohdistu-
vasta kuormituksesta maanteiltä meriliikenteen ja näin ollen myös merisatamien kannettavak-
si. Satamien toiminta on olennaisen tärkeää yhteisön sisäiselle ja ulkoiselle kaupankäynnille. 
EU:n komission satamia ja meriliikenteen infrastruktuuria koskeva vihreä kirja1 vuodelta 
1997 oli komission ensimmäinen yritys kehittää niitä koskevaa yhtenäistä politiikkaa. Vuonna 
2001 julkaistussa unionin yhteistä liikennepolitiikkaa koskevassa valkoisessa kirjassa2 tuo-
daan esille tavoite edistää lyhyen matkan merenkulkua luomalla ns. ”merten moottoriteitä”. 
Tämä edellyttää valkoisen kirjan mukaan parempia yhteyksiä satamista rautatie- ja sisä-
vesiverkkoihin ja satamien palvelun laadun parantamista. 
 
Satamapalvelujen tarjoamiseen on perinteisesti liittynyt paljon joko laissa määrättyjä tai käy-
tännössä vallitsevia yksinoikeuksia. Lastinkäsittelypalveluissa kilpailu on lisääntynyt huomat-
tavasti, mutta tilanne vaihtelee suuresti maittain. Suomessa ala on periaatteessa vapaa kilpai-
lulle, eikä säädöksiin perustuvia esteitä esimerkiksi kilpailevan ahtausliikkeen tulolle sata-
maan ole. Suomen erityisongelma on useiden satamien tavaravirtojen pienuus. Monissa sata-
missa yhden ainoan ahtausliikkeen tilanne johtuu siitä, että käsiteltävää tavaraa ei yksinkertai-
sesti riitä useammalle toimijalle niin, että toiminta olisi liiketaloudellisesti kannattavaa. Si-
jaintitekijällä on ollut suuri merkitys, koska satamaoperoinnista on vastannut paikallinen yri-
tys. Myös vahvat perinteet vaikuttavat: satamatoiminta on kehittynyt sellaisessa toimintaym-
päristössä, jossa satamaoperoinnin on perinteisesti hoitanut yksi operaattori satamaa kohti.  

                                                 
1 KOM (1997) 678 lopullinen, 10.12.1997. 
2 KOM (2001) 370 lopullinen, 12.9.2001. 
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EU:n jäsenvaltioiden periaatteena on avata koko satama-ala asteittain kilpailulle. Komissio 
teki vuonna 2001 ehdotuksen satamapalvelumarkkinoille pääsyä koskevasta lainsäädännöstä 
eli ehdotti ns. satamapalveludirektiiviä3. Ehdotus ei lopulta tullut hyväksytyksi Euroopan par-
lamentissa, mutta siinä esiintuodut periaatteet ja esitykset vaikuttanevat ainakin taustalla sa-
tamatoimintojen kehittämiseen eri jäsenmaissa. Viimeisen tiedon mukaan komissiossa on 
käynnissä uusi satamapalveludirektiivin valmisteluprosessi. 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt Suomen yleisten satamien satamatoimintojen 
kehittämistä koskevan kokonaisuuden valmistelun. Tähän liittyen se tilasi Turun yliopiston 
Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskukselta (MKK) satamatoimintojen kehittämiseen ja 
satamia koskevan lainsäädännön uudistamiseen liittyvän selvityksen. Selvityksen painopiste 
on yleisissä satamissa, mutta kokonaiskuvan saamiseksi myös muita satamatyyppejä tarkastel-
laan samassa yhteydessä. Selvityksessä kartoitetaan satamatoimintojen nykytilanne ja lain-
säädännöllinen pohja Suomessa sekä tuodaan esille mahdolliset ongelmakohdat. Selvitystyön 
toteutuksesta ovat vastanneet MKK:n tutkijat Tapio Karvonen ja Hannu Tikkala. 
 
Selvityksessä esitellään aluksi Suomen satamajärjestelmä ja sen kehitys pääpiirteissään sekä 
satamien tehtäväkenttä. Myös erilaiset organisaatiomallit käydään tiivistetysti läpi. Selvityk-
seen sisältyy lisäksi lyhyt katsaus siitä, miten satamatoiminnot on muualla Euroopassa järjes-
tetty. 
 
Selvityksessä käsitellään laajasti yleisiä satamia koskeva lainsäädännöllinen viitekehys. Selvi-
tyksessä on koottu yksien kansien sisään mahdollisimman kattavasti kaikki satamatoimintaa 
koskevat ja siihen vaikuttavat säädökset. Ympäristölainsäädäntö on tarkoituksella jätetty pää-
osin tämän selvityksen ulkopuolelle. Kotimaisen lainsäädännön lisäksi huomioidaan myös 
satamatoimintoihin vaikuttava EU:n lainsäädäntö sekä kansainväliset sopimukset. Lisäksi 
selvityksessä tarkastellaan satamien oikeuksia ja velvollisuuksia suhteessa niille kuuluviin 
tehtäviin. Tarkastelu jakaantuu kahteen osaan: satamatoimintoihin ja satamien toimintaan 
liittyviin muihin asioihin, joista kaavoitus on satamien toiminnan kannalta erittäin tärkeä. Sa-
tamatoiminnot on tässä selvityksessä jaettu hallinnollisiin toimintoihin, palvelutoimintoihin ja 
satamien viranomaistehtäviin. Satamatoimintoja koskevia käytäntöjä ja lainsäädäntöä vertail-
laan myös muihin liikennetoimialan sektoreihin, esimerkiksi ilmailuun, rautatieliikenteeseen 
sekä televiestintään. 
 
Lainsäädännöllinen selvitystyö keskittyy toimeksiannon mukaisesti kunnallisiin yleisiin sata-
miin. Myös yhtiömuodossa toimivat yleiset satamat otetaan huomioon. Sen sijaan yksityiset 
teollisuussatamat jäävät pääosin selvityksen ulkopuolelle. 
 
Satamien ja niiden sidosryhmien edustajien omat näkemykset satamia koskevan lainsäädän-
nön kehittämistarpeista ja mahdollisista ongelmakohdista kartoitettiin selvityksen yhteydessä 
tehdyllä haastattelu- ja kyselytutkimuksella. Tutkimus kohdennettiin satamanpitäjiin, satama-
operaattoriyrityksiin ja varustamoihin. Tutkimuksella pyrittiin saamaan selville, miten sata-
matoiminnot eri satamissa nyt hoidetaan sekä näiden tahojen mielipiteet satamia koskevan 
lainsäädännön kehittämistarpeista ja mahdollisista ongelmakohdista. Postikyselyn lisäksi 
haastateltiin sekä näiden em. tahojen edustajia että satamien muiden sidosryhmien, kuten las-
tinantajien, kuljetusliikkeiden, etujärjestöjen ja viranomaistahojen, edustajia. Haastattelut ja 
                                                 
3 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi satamapalvelujen markkinoille pääsystä 2001/0047 
(COD). 
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postikysely toteutettiin pääosin touko-kesäkuussa 2004, kuten myös koko selvityksen asiasi-
sältö ja lainsäädäntöseuranta. 
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2 SATAMAJÄRJESTELMÄ 
 

2.1 Sataman käsite ja tehtäväkenttä 
 
Sataman käsitteelle ei ole olemassa yhtä yksiselitteistä määritelmää. Satama on se kohta kul-
jetusketjua, jossa tavarat ja matkustajat siirtyvät maaliikenteen kuljetusvälineistä laivoihin ja 
muihin vesiliikenteen kuljetusvälineisiin tai päinvastoin. Satamaan liittyy keskeisesti myös 
tavaroiden varastointi. 
 
Satamat voidaan määritellä ainakin kolmella tavalla riippuen siitä, mitä kaikkea toimintaa 
sataman käsitteeseen sisällytetään: 

- satama fyysisenä alueena käsittää satama-alueet, kentät, laiturit sekä meri- ja maakul-
jetusväylät, 

- satama käsittää fyysisen alueen lisäksi sataman toimintaan liittyvät rakennukset ja lait-
teet (varastot, nosturit ja terminaalit), 

- sataman laajimmassa määritelmässä satama sisältää maa- ja vesialueen sekä infra-
struktuurin lisäksi kaiken sen palvelutuotannon, jonka satamassa toimivat organisaa-
tiot tuottavat. 

 
Laajimmassa määritelmässä satama ymmärretään matkustaja- ja tavaraliikennepalveluja tuot-
tavaksi kokonaisuudeksi, jossa palvelujen tuottamiseen osallistuu satamanpitäjän ohella myös 
satamaoperaattoreita, muita yrittäjiä ja viranomaisia. Satamanpitäjällä tarkoitetaan satama-
alueen ja siihen kuuluvan infrastruktuurin omistajaa, haltijaa tai ylläpitäjää.4 Satamanpitäjä on 
se organisaatio, joka ensisijaisesti huolehtii sataman toiminnasta. Satamanpitäjä voi olla esi-
merkiksi satamalaitos, satamaosakeyhtiö tai teollisuuslaitos. 
 
YK:n alainen kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO hyväksyi joulukuussa 2002 satamien 
turvallisuutta parantavan ns. ISPS-koodin (International Ship and Port Facility Security Co-
de). Koodi on astunut lakina5 voimaan Suomessa 1.7.2004. Lisäksi Euroopan parlamentti ja 
neuvosto ovat antaneet ns. turvatoimiasetuksen6, jonka täytäntöönpanosta on säädetty kansal-
lisella lailla7. Näissä säädöksissä käytetään termiä satamarakenne, joka on aluksen ja sataman 
välitön vuorovaikutusalue (Port Facility). Yhdessä satamassa voi olla useita satamarakenteita. 
Säädöksen määritelmän mukaan satamarakenteella tarkoitetaan paikkaa, jossa aluksen ja sa-
taman vuorovaikutus tapahtuu. Siihen kuuluvat soveltuvin osin myös ankkurointialueet, odo-
tuspaikat ja sisääntuloväylät.8  
 
Satamayhteisö käsittää sataman alueella toimivat organisaatiot, jotka hoitavat tahoillaan sata-
man eri toiminnot. Satamatoiminnan kokonaisuus muodostuu näiden organisaatioiden yh-
teenlasketusta toiminnasta. Satamayhteisön jäseniä ovat esimerkiksi satamanpitäjä, terminaa-
lit, ahtausyritykset, tulli, rajavartiolaitos sekä ne satama-alueella toimivat yritykset, jotka har-

                                                 
4 Nummenpää 1997. 
5 Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muu-
tosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 484/2004 
6 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus alusten ja satamarakenteiden turvatoimien parantamisesta 725/2004 
7 Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta 458/2004 
8 IMO ISPS -määräysten mukaisten turvasuunnitelmien laatiminen Suomen rahtisatamissa, LVM 2003. 
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joittavat muuta kuin satamatoimintaa.9 Satamatoimintaan ja -lainsäädäntöön liittyviä käsitteitä 
on listattuna liitteessä 2. 
 
Sataman vaikutusalue käsittää sen seudun, jota satama palvelee. Pienimmillään se on teolli-
suussatamissa, joissa se käsittää oman tuotantolaitoksen alueen. Laajimmillaan se voi ulottua 
jopa tuhansien kilometrien päähän riippuen siitä, kuinka kauas sen kautta kulkevat tavarat ja 
matkustajat ovat matkalla tai kuinka kaukaa ne ovat tulossa. 
 
Satamat voidaan ryhmitellä monella eri perusteella. Satamat on jaettu perinteisesti omistuksen 
ja avoimuuden perusteella kahteen pääluokkaan: yleisiin satamiin ja teollisuussatamiin. Ylei-
set satamat ovat olleet kuntien omistamia satamia ja teollisuussatamat yritysten omistamia, 
ainoastaan niiden omien tuonti- ja/tai vientikuljetusten hoitamiseen tarkoitettuja satamia. Te-
ollisuussatamiin rinnastettava on myös esimerkiksi Eckerön lauttasatama, joka on Rederi Ab 
Eckerön omistama ja ainoastaan sen omassa käytössä oleva satama. Yksityisistä yleisistä sa-
tamista annetun lain10 myötä yleiset satamat jaetaan kahteen ryhmään: yleisiin satamiin ja 
yksityisiin yleisiin satamiin. Yksityisiin yleisiin satamiin sovelletaan em. lakia (1156/1994) ja 
yleisiin satamiin sovelletaan kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista annettua 
lakia (955/76). Inkoo Shipping Oy:n omistama satama Inkoossa on yksityinen yleinen satama. 
Perinteisten yleisten kunnallisten satamien rinnalle ovat tulleet kuntien omistamat osakeyh-
tiömuotoiset yleiset satamat, joita ovat Hamina ja Kotka. 
 
Satamia jaotellaan myös tavaravirtojen mukaan, jolloin puhutaan esimerkiksi kappaletavara- 
ja konttisatamista, öljysatamista, irtolastisatamista ja matkustaja-autolauttasatamista. Osa 
näistä on puhtaasti erikoissatamia (esim. Eckerön ja Långnäsin matkustaja-autolauttasatamat 
ja Sköldvikin öljysatama), mutta useimmissa satamissa tavaravirtojen mukainen luokittelu 
perustuu siihen, että jokin tietty tavaralaji vastaa suurimmasta volyymista, vaikka monia mui-
takin tavaralajeja satamassa käsitellään. Osa satamista on myös aitoja yleissatamia siinä suh-
teessa, että sataman tavaravirrat koostuvat useista merkittävistä tavaralajeista, kuten esi-
merkiksi Naantalin satamassa. 
 
Sellaistakin jaottelua käytetään, jossa satamat on jaettu tuonti- ja vientisatamiin. Tuontisata-
missa selvä enemmistö kokonaisliikenteestä on tuontia ja vientisatamissa vastaavasti vientiä.  
Esimerkiksi puunjalostusteollisuuden tuotteiden viennillä voi olla hallitseva osuus sataman 
kokonaisliikenteestä. Rauma (paperi) ja Kaskinen (sahattu puutavara ja selluloosa) ovat esi-
merkkejä tällaisista vientisatamista. Tornion vienti puolestaan koostuu lähes yksinomaan me-
tallituotteista, mutta liikenne sinänsä on jokseenkin tasapainossa raaka- ja polttoainetuonnin 
vuoksi. Satamat, joiden liikenne on vahvasti tuontipainotteista, ovat yleensä jonkin teollisuus-
laitoksen raaka- ja polttoainekuljetusten purkauspaikkoja kuten esimerkiksi Koverhar ja Rau-
taruukki. 
 
Sataman tehtäväkenttään kuuluvat sekä tavara- ja henkilöliikenteen välittämiseen liittyvät 
palvelutoiminnot että erilaiset viranomaistehtävät. Palvelutoimintoja ovat:  

- alustekniset palvelut, joihin kuuluvat luotsaus, hinaus sekä alusten kiinnitys ja irrotus 
- lastinkäsittely, joka käsittää ahtauksen, kuormauksen, uudelleenlastauksen ja muun 

terminaalin sisäisen kuljetuksen, säilytyksen, varikkotoiminnan ja varastoinnin lasti-
luokkien mukaan sekä rahdinjärjestelyn 

                                                 
9 Ibid. 
10 Laki yksityisistä yleisistä satamista 1156/1994. 



 
 

 

12

 

- matkustajapalvelut, joihin sisältyvät matkustajien ottaminen alukseen ja laskeminen 
maihin. 

 
Palvelut on satamissa eriasteisesti ulkoistettu, mutta osan palveluista tuottavat satamat edel-
leen itse. Lastinkäsittelystä huolehtivat ahtausliikkeet ja muut satamassa toimivat yritykset. 
 
Satamien viranomaistehtäviä ovat tilastointi, vaarallisten aineiden käsittely sekä satamajär-
jestyksen ja yleisen turvallisuuden valvonta. Lisäksi valtion viranomaiset (esim. Merenkul-
kulaitos, Rajavartiolaitos ja Tulli) suorittavat viranomaistehtäviä satamissa. 
 
Satamat perivät toimintojensa ja investointiensa kattamiseksi erilaisia maksuja, joita on sekä 
julkis- että yksityisoikeudellisia. Julkisoikeudellisia ovat tavaramaksu, alusmaksu, jätehuolto-
maksu ja matkustajamaksu. Yksityisoikeudellisia ovat muiden palveluiden tuottamisesta pe-
rittävät maksut ja esimerkiksi varastoista saatavat vuokrat. Yksityisoikeudellisia maksuja ovat 
mm. alusten kiinnityksestä  ja irrotuksesta perittävät maksut, satamaluotsausmaksu, maksut 
veden- ja sähkönmyynnistä aluksille, venepalvelumaksu, varasto-, alue- ja tilavuokrat, kuor-
mavaa’an käyttömaksu sekä nostureiden ja muiden laitteiden käytöstä perittävät maksut. 
 
Kunnalliset yleiset satamat perivät sekä julkis- että yksityisoikeudellisia maksuja. Sen sijaan 
muiden satamien liikenteestä ja liikenteen palveluista perimät maksut ovat yksityisoikeudelli-
sia. 
 

2.2 Suomen satamajärjestelmän kehitys 
 
Satamat ovat syntyneet alun perin luonnonolosuhteiltaan suotuisille paikoille, ja sataman yh-
teyteen on kasvanut kaupunki tai kaupunki on perustettu paikkaan, johon on ollut mahdollista 
rakentaa satama. Satamien kehitykselle tyypillinen piirre on ollut, että satamat ovat muotou-
tuneet osaksi kunnallista elinkeinotoimintaa. Ennen toista maailmansotaa Suomessa oli kun-
nallisten satamien lisäksi neljä valtionsatamaa: Petsamon Liinahamari, Sortanlahti Laatokalla, 
Koivisto ja Hanko. Näistä vain Hanko jäi sodan jälkeen Suomen rajojen sisäpuolelle, ja myö-
hemmin se siirtyi Hangon kaupungin omistukseen. 
 
Satamat ovat vuosien kuluessa muuttuneet kunnallisista satamalaitoksista enemmän liikeyri-
tysmäisiksi, jolloin niiden toiminnassa kaupallinen rooli on korostunut. Satamat olivat pitkään 
osa kunnallistaloutta, ja niiden budjetit olivat osa koko kunnan budjettia. Osa yleisistä sata-
mista on edelleen kunnallisia satamalaitoksia, mutta niissäkin tulosvastuullisuus on tullut 
merkittäväksi tekijäksi. Osa satamista on organisoitu kunnallisiksi liikelaitoksiksi, joilla on 
omat tulostavoitteet ja jotka toimivat käytännössä lähes yksityisen yrityksen tapaan. Kotkan ja 
Haminan satamissa yritysmäisyys on viety pisimmälle, kun niistä on muodostettu kaupungin 
omistamat osakeyhtiöt. 
 
Satamiin tehtävien investointien rahoitus on myös muuttunut. Aiemmin satamat ja satamalait-
teet rakennettiin verovaroin, mutta nykyään yksityinen sektori osallistuu yhä enemmän niiden 
rahoitukseen. Satamanpitäjät ovat omaksumassa yhä enemmän ns. landlord- eli vuokraisäntä-
aseman, jossa satamanpitäjä vuokraa maa-alueen operaattoreille ja hallinnoi satamatoimintaa. 
Tällöin satamassa tarvittavien laitteiden hankinta ja rahoitus jää yksityisten yritysten hoidetta-
vaksi. Satamanpitäjille jää toimintakokonaisuuden hallinta, suurista investoinneista ja kehitys-
linjoista päättäminen sekä yleisestä turvallisuudesta ja järjestyksestä huolehtiminen. 
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Satamatoimintoja on myös organisoitu uudelleen. Ulkoistaminen on ollut paljon käytetty tapa 
organisoida tehtäviä uudelleen. Monet sellaiset tehtävät, jotka aiemmin suoritettiin sataman 
palkkalistoilla olevan oman henkilöstön toimesta, on siirretty hankittavaksi alihankintapalve-
luna yksityisiltä yrityksiltä. Tyypillisiä tällaisia ulkoistettuja tehtäviä ovat esimerkiksi puh-
taanapito- ja kunnossapitotehtävät, vartiointipalvelut, satamahinaus ja lastinkäsittelypalvelut. 
Erot satamien välillä ovat kuitenkin huomattavia: joissakin on hallintoa lukuun ottamatta ul-
koistettu käytännössä kaikki palvelut, toisissa taas on edelleen suuri määrä henkilöstöä sata-
man palkkalistoilla. Ulkoistamisella on tavoiteltu etenkin kustannussäästöjä sekä joustavuu-
den ja tuottavuuden parantamista. 
 
Suomessa on noin 55 satamaa, joiden kautta kulkee Suomen ja ulkomaiden välistä merilii-
kennettä. Kuljetukset ovat kuitenkin varsin keskittyneitä, sillä vuonna 2003 käsiteltiin kym-
menessä suurimmassa satamassa noin kolme neljäsosaa kokonaistavaramäärästä. Kaikkiaan 
21 satamaa oli sellaisia, joissa vuoden aikana käsiteltiin yli miljoona tonnia tavaraa. 
 

2.3 Satamaorganisaatiot 
 
Sataman hallinto ja organisaatiot vaihtelevat eri satamissa mm. omistusrakenteesta riippuen. 
Kunnallisissa satamissa sataman hallintoa hoitaa kaupungin/kunnanhallituksen valvonnan 
alaisena yleensä joko erillinen satamalautakunta tai jokin muu lautakunta, esimerkiksi Ou-
lussa liikelaitosten lautakunta. Lautakunnan alaisena kunnallista satamaa hallinnoi satamalai-
tos tai satamasta vastaava liikelaitos (esimerkiksi Oulun Satama). 
 
Osakeyhtiömuotoisissa satamissa hallintoa hoitaa ja satamanpitäjänä toimii satamayhtiö 
(esim. Kotkan Satama Oy ja Inkoo Shipping Oy). Osakeyhtiön toimitusjohtaja toimii sata-
majohtajana ja on vastuussa sataman hallinnosta. 
 
Yksityiset teollisuussatamat palvelevat oman teollisuuslaitoksensa kuljetustarpeita ja ovat 
niiden omistuksessa. Teollisuusyritys myös vastaa sataman hallinnosta ja toimii satamanpitä-
jänä.  
 
Satamaviranomaiset ovat osa satamien hallintoa. Satamien satamajärjestyksissä on mainittu, 
ketkä tai mitkä tahot ovat kyseisen sataman satamaviranomaisia. Satamaviranomaisten määrä 
ja kokoonpano vaihtelee suuresti eri satamissa. Seuraavassa taulukossa on muutama esimerk-
ki eri satamien satamajärjestysten mukaisista satamaviranomaisista. 
 
Satama Satamajärjestyksen mukaiset satamaviranomaiset 
Helsinki satamajohtaja, joka satamajärjestyksen mukaan voi siirtää toimivaltansa 

alaiselleen viranhaltijalle 
Turku satamalautakunta, satamajohtaja ja satamakapteeni sekä satamalautakun-

nan johtosäännön sekä sen nojalla annettujen toimintasääntöjen mukaisissa 
asioissa osastopäälliköt 

Naantali satamalautakunta, satamajohtaja ja liikennepäällikkö 
Rauma satamalautakunta, satamajohtaja, sataman rakennuspäällikkö, liikennepääl-

likkö, nosturipäällikkö ja apulaisjohtaja 
Pori Porin Sataman hallitus, satamajohtaja, liikenneosaston päällikkö ja opera-

tiivisen osaston päällikkö 
Vaasa sataman johtokunta, satamalaitos ja satamajohtaja 
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Oulu liikelaitosten lautakunta, Oulun Satama ja satamajohtaja 
Kemi tekninen lautakunta, satamatoimisto sekä teknisen lautakunnan määräämä 

satamapäällystö 
Tornion Röyttä Outokumpu Stainless Oy:n  logistiset palvelut -osasto ja satamapäällikkö 

 
Osakeyhtiömuotoisissa satamien satamajärjestyksissä satamaviranomaisia ei luetella erikseen, 
vaan niissä mainitaan, että satamajärjestyksen noudattamista valvoo satamayhtiö. 
 

2.4 Eurooppalaiset toimintamallit 
 
Satamien omistus, organisaatio ja hallinto vaihtelevat huomattavasti EU:n jäsenvaltiosta toi-
seen ja valtioiden sisälläkin. Sama tilanne vallitsee myös muissa Euroopan maissa. Yleis-
trendi on Suomen satamien tapaan ollut se, että satamat toimivat yhä enemmän kaupallisin 
periaattein yritysmäiseen tapaan, ja suunnitelmia satamien yhtiöittämisestä ja yksityistämi-
sestä laaditaan. 
 
Monissa Euroopan maissa kuitenkin katsotaan, että satamat eivät saisi olla pelkästään yksityi-
sen sektorin hallinnassa. Julkista valvontaa pidetään tarpeellisena, koska satamien merkitys 
viennille ja tuonnille ja sitä kautta koko valtiontaloudelle on suuri. Monen sataman toiminta 
perustuukin julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön. Yleisin malli on julkisen sektorin 
hallitsema vuokraisäntämallilla toimiva satama, jossa toimii yksityisiä yrityksiä. Toinen vaih-
toehto on yksityinen satama, jonka toimintaa viranomaiset valvovat. Yksityistämistä ja yhti-
öittämistä on perusteltu mm. tehokkaammalla johtamisella, byrokratian vähenemisellä ja 
markkinoinnin tehostumisella. 11 
 
Seuraavassa esitettävät maakohtaiset tiedot perustuvat pääasiassa eri maiden satamaliittojen 
tai vastaavien organisaatioiden sekä satamien omiin tietoihin. 
 

2.4.1 Ruotsi 
 
Ruotsissa satamat ovat olleet jo alun perin kuntien omistamia ja hallinnoimia, kun taas ah-
tausliikkeet ovat olleet yksityisessä omistuksessa. Myöhemmin suurempien investointitarpei-
den myötä monissa satamissa myös ahtausliikkeiden omistus siirtyi kunnille, jolloin sekä hal-
linnolliset että lastinkäsittelyyn liittyvät toiminnot yhdistyivät ja syntyi ns. integroitu sata-
mayhtiömalli. Viime aikojen trendinä on ollut kunnallisten satamalaitosten lukumäärän vä-
hentyminen: vuonna 1990 näitä oli 35 ja vuonna 2002 enää 12. Kunnat ovat yhtiöittäneet sa-
tamalaitoksensa joko satamayhtiöksi, joka tarjoaa infrastruktuurin, tai satama- ja ahtausyhti-
öksi, joka tarjoaa myös ahtauspalvelut. Yli 80 prosenttia tavaroista käsitellään satamissa, jois-
sa satama- ja ahtausyhtiöt ovat yhdistyneet ja vain alle 20 prosenttia satamissa, joissa sa-
tamalaitos ja ahtausliike ovat erilliset. 
 
Ruotsissa oli vuonna 2002 European Sea Ports Organisationin (ESPO) tilaston mukaan 107 
satamaa, joista 28 tavaraliikenne ylitti vuositasolla miljoonan tonnin rajan. Ruotsin satamalii-
ton (Sveriges Hamnar) jäsenet hoitavat satamatoimintoja noin 50 kunnassa. 
 

                                                 
11 Kuusisto & Vilppola 2000, s. 39. 
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Vuonna 2002 hieman yli puolet (54 %) Sveriges Hamnariin kuuluneista 68 satamasta ja ah-
tausyrityksestä oli kokonaan tai enemmistöltään kuntien omistamia. Vain neljä yhdistettyä 
satama- ja ahtausyhtiötä oli kokonaan yksityisessä omistuksessa. Satamissa käsitellyn tavaran 
mukaan suhteutettuna 71 prosenttia tavarasta käsiteltiin satama- ja ahtausyhtiöissä, joista 
kunnat omistavat enemmistön. Yleisesti ottaen yhtiöiden hallitusten kokoonpano vastaa omis-
tusrakennetta: kunnallisissa yhtiöissä hallitus koostuu enimmäkseen poliitikoista. 
 
Esimerkiksi Göteborgin satamanpitäjä on Göteborgin kaupungin omistama satamayhtiö Göte-
borgs Hamn AB, joka omistaa koko infrastruktuurin, rakennukset ja lastauslaitteet. Yhtiö toi-
mii myös ainoana lastinkäsittelypalveluja tarjoavana satamaoperaattorina, vain joitakin apu-
toimintoja kuten konttihuoltoa tai erikoisvarastoja hoitavia muita palveluntarjoajia on sijoittu-
neena sataman alueelle. Tukholmassa tilanne on samankaltainen: Stockholms Hamn AB 
omistaa koko sataman infrastruktuurin ja on sataman ainoa lastinkäsittelystä vastaava operaat-
tori. Poikkeuksen muodostavat autolauttavarustamojen terminaalit, jotka ovat varustamojen 
hallinnassa. Malmön sataman omistaa ruotsalais-tanskalainen satamayhtiö (ks. luku 2.4.3.).  
 

2.4.2 Norja 
 
Norjan satamajärjestelmä perustuu kunnallisiin satama-alueisiin, joiden sisällä voi olla sekä 
yleisiä että yksityisiä sataman osia ja laitureita. Kukin kunta on vastuussa satama-alueistaan. 
Satamatoimintojen rahoitus perustuu itsekannattavuuden periaatteeseen. Satamien hallintoa 
säätelevä satama- ja meriväylälaki vuodelta 1984 edellyttää, että satamien rahoitus pidetään 
erillään kunnallistaloudesta ja satamien keräämiä maksuja tulisi käyttää ainoastaan satamien 
hyväksi. Myös yleisillä satama-alueilla, jotka kunta omistaa ja joilla se toimii vuokraisäntänä, 
tavarankäsittelystä huolehtivat yksityiset operaattorit. 
 
Viime aikoina Norjassa on tehty useita muutoksia julkishallintoon. Vuoden 2003 loppuun 
mennessä satamat voitiin organisoida uudelleen kunnallisiksi liikelaitoksiksi tai kuntainväli-
siksi liikelaitoksiksi, joissa useampi kunta vastaa yhdessä satamasta. Tämä mahdollistaa Nor-
jan yleisten satamien operoinnin yritysmäisempään tapaan kuin aiemmin. Nykyistä satama- ja 
meriväylälakia ollaan parhaillaan uudistamassa. 
 
Norjan satamaliitto (Norsk Havneforbund) on avoin kaikille Norjan yleisille satamille. Siihen 
kuuluu 53 Norjan noin 60 yleisestä satamasta. 
 

2.4.3 Tanska 
 
Tanskalle ominaista on satamien suuri lukumäärä. ESPO:n tilaston mukaan Tanskassa oli 
vuonna 2002 yhteensä 123 satamaa. Suurin osa satamista on pieniä, sillä vain 22:ssa vuotui-
nen tavaraliikenne oli yli miljoona tonnia. Tanskan satamaliittoon (Sammenslutningen af 
danske Havne) kuuluu 57 jäsensatamaa, joiden kirjo ulottuu suurista ja keskisuurista kauppa-
satamista pieniin paikallissatamiin. Organisatorisesti jäsensatamat jakautuvat siten, että niiden 
joukossa on 22 kunnallista satamaa, 25 kunnallista itsehallintosatamaa (joka vastaa suurin 
piirtein suomalaisia liikelaitosmallia), 5 osakeyhtiötä ja 5 muuta satamaa. Näistä yhden omis-
taa säätiö, kaksi satamaa on yksityisiä, yhden omistaa valtio ja lisäksi on vielä Färsaarten 
Thorshavn. 
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Osakeyhtiömuotoiset satamat ovat Aalborg, Associated Danish Ports A/S (ADP), joka omis-
taa Frederician, Nyborgin ja Middelfartin satamat sekä hoitaa satamaoperoinnin niissä, ruotsa-
lais-tanskalainen Copenhagen Malmö Port AB (CMP), joka omistaa Kööpenhaminan ja Mal-
mön satamat, Grenaa sekä Horsens.  
 
Satamaliittoon kuuluvien satamien lisäksi Tanskassa on yksityisten teollisuuslaitosten omis-
tamia satamia. 
 

2.4.4 Saksa 
 
Saksassa oli vuonna 2002 ESPO:n tilaston mukaan 80 satamaa, joista 17:ssä tavaraa käsitel-
tiin yli miljoona tonnia. Saksassa satamilla on useimmiten yhteiskunnallinen omistuspohja, 
jossa omistajatahoja ovat kaupunki, osavaltio ja valtio. Satamaorganisaatiot saattavat olla hy-
vinkin monimutkaisia ja koostua useista eri yhtiöistä, joiden takana on usein sama omistaja eli 
esimerkiksi kaupunki. 
 
Bremenin ja Bremerhavenin satamien laivaliikenteen hallinnasta ja muista viranomaistehtä-
vistä vastaa Hansakaupunki Bremenin satamalaitos (Hansestadt Bremisches Hafenamt). Vuo-
den 2002 alusta alkaen Bremenin kaupunkiosavaltion hallitus siirsi vastuun satamien raken-
tamisesta, ylläpidosta ja operatiivisesta hoidosta yksityiselle Bremenports-osakeyhtiölle. 
 
Hampurin sataman omistaa Hampurin kaupunkiosavaltio. Satama toimii vuokraisäntämallin 
mukaisesti eli julkinen sektori ylläpitää ja kehittää sataman infrastruktuuria ja on vuokrannut 
maa-alueet yksityisille yrityksille pitkäaikaisin sopimuksin. Satamassa toimii yhteensä noin 
200 kaikenkokoista yritystä, jotka tarjoavat erilaiset satamapalvelut ja huolehtivat laitteista 
sekä rakennuksista. Satamalaitos on tarkoitus organisoida uudelleen vuoden 2005 alusta alka-
en mm. Rotterdamin esimerkin mukaisesti. Nykyisiä osastoja yhdistämällä muodostetaan 
Hampurin Satama, joka edelleen on kokonaan kaupungin omistama. Uuden rakenteen avulla 
sataman pitäisi voida vastata yhä tarkemmin asiakkaiden tarpeisiin. Satama saa aikaisempaa 
enemmän taloudellista itsenäisyyttä ja sen tuottamat ylijäämät käytetään satamaan tehtäviin 
investointeihin. 
 
Lyypekin sataman organisaatio muodostuu useista yhtiöistä, joissa pääosin on aina kaupunki 
takana. Satamaa hoitaa satamayhtiö, joka on lähes 100-prosenttisesti Lyypekin kaupungin 
omistama. 
 
Rostockissa sataman toiminnasta vastaa satamakehitysyhtiö Hafen Entwicklungsgesellschaft 
Rostock (HERO), josta Mecklenburg-Vorpommerin osavaltio omistaa 25,1 prosenttia ja Ros-
tockin kaupunki 74,9 prosenttia. HERO toimii vuokraisäntämallin periaatteella, ja lastinkäsit-
telystä vastaavat yksityiset operaattorit. Rostockiin liikennöivillä lauttavarustamoilla on sata-
massa omat terminaalinsa, ja rampit sekä käyntisillat ovat räätälöidyt linjoilla käytettävien 
alusten tarpeiden mukaan. HERO infrastruktuurin ylläpitäjänä pyrkii kuitenkin varmistamaan 
sen, että rakenteet ovat myös muiden varustamoiden käytettävissä, jos lauttalinjan liikenne 
päättyy tai korvautuu toisella varustamolla.  
 
Saksan suurimman sisävesisataman, Ruhrin teollisuusalueella Reinin varrella sijaitsevan 
Duisburgin sataman omistus taas jakautuu tasan valtion, osavaltion ja kaupungin kesken. Sa-
tamanpitäjä toimii vuokraisäntämallin mukaisesti eli satamaoperaattoreina toimivat yksityiset 
yritykset, joista useimmat ovat pieniä. 
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2.4.5 Alankomaat 
 
ESPO:n mukaan Alankomaiden satamien lukumäärä oli 48 vuonna 2002. Näistä kymmenen 
oli yli miljoonan tavaratonnin satamaa. 
 
Euroopan suurimmasta satamasta Rotterdamista tuli vuoden 2004 alusta osakeyhtiömuotoinen 
Havendrijf Rotterdam N.V. Satamayhtiö on organisoitu siten, että se soveltuu toimivaksi sekä 
satamaviranomaisroolissa että vuokraisäntänä satamassa ja siihen sisältyvässä teollisuuskoko-
naisuudessa. 
 
Amsterdamin satama toimii edelleen kunnallisena satamalaitoksena, mutta yleisen suuntauk-
sen mukaisesti yhä yritysmäisemmin ja markkinasuuntauneempana. 
 

2.4.6 Belgia 
 
Belgian satamajärjestelmä on hyvin keskittynyt. ESPO:n tilaston mukaan maassa oli vuonna 
2002 vain seitsemän satamaa, joista neljän tavaraliikenne oli yli miljoona tonnia. 
 
Belgian suurimman ja Euroopan toiseksi suurimman sataman Antwerpenin satamanpitäjänä 
toimii itsenäinen julkisomisteinen satamayhtiö Gemeentelijk Hafenbedrijf Antwerpen (GHA), 
jonka Antwerpenin kaupunki perusti vuonna 1997. GHA omistaa sataman infrastruktuurin ja 
hallinnoi sitä. Se omistaa myös osan nostureista ja varastoista. Satamayhtiön ja kaupungin 
välillä on vahvat yhdyssiteet. Lastinkäsittelypalveluista huolehtivat yksityiset yritykset.   
 

2.4.7 Iso-Britannia 
 
Britanniassa on paljon satamia (115 kaupallisesti aktiivista satamaa vuonna 2002, yhteensä 
useita satoja), ja niistä peräti 48:ssa tavaraliikenne ylitti miljoonan tonnin rajan vuonna 2002 
ESPO:n tilaston mukaan. 
 
Britanniassa satamien yksityistäminen on viety kaikkein pisimmälle Euroopassa: suurin osa 
merkittävistä satamista on yksityisten satamayhtiöiden omistamia. Nämä satamayhtiöt myös 
tarjoavat lastinkäsittelypalvelut omassa satamassaan esimerkiksi tytäryhtiöidensä kautta, ei-
vätkä yleensä salli muiden yritysten toimintaa satamassa muuten kuin alihankkijan ominai-
suudessa. Kilpailu tapahtuukin satamien välillä eikä sataman sisällä: lukuisat pienet satamat 
kilpailevat keskenään. Markkinoille pääsy tapahtuu helpoimmin ostamalla koko satama.  
 
Yksi satamayhtiö voi omistaa ja hallinnoida useita eri satamia. Esimerkiksi Felixtowen, Har-
wichin ja Thamesportin satamat ovat kaikki Hutchison Port Holdingsin, HPH:n, omistuk-
sessa. Iso-Britannian suurin satamakonserni on Associated British Ports (ABP), joka omistaa 
ja operoi 21 eri puolilla Britanniaa sijaitsevaa satamaa ja käsittelee noin neljänneksen koko 
maan meriliikenteen volyymista. ABP:n satamat ovat Ayr, Barrow, Barry, Cardiff, Fleet-
wood, Garston, Goole, Grimsby, Hull, Immingham, Ipswich, King's Lynn, Lowestoft, New-
port, Plymouth, Port Talbot, Silloth, Southampton, Swansea, Teignmouth and Troon. 
 
Britanniassa on myös sijoitusyhtiönä toimivia satamia (trust ports), joiden kaikki voitot ohja-
taan takaisin sataman infrastruktuurin parantamiseen, mutta niistä vain muutama on merkittä-
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vä satama. Britanniassa on lisäksi paljon kunnallisia satamia, mutta niistä vain muutamat ovat 
kaupallisesti merkittäviä. Kaksi öljysatamaa, Sullom Voe ja Flotta, sijoittui 20 suurimman 
sataman listalle 1990-luvun lopulla. Pääosa kunnallisista satamista on hyvin pieniä. Lukumää-
räisesti niitä on paljon Skotlannin ylämailla ja pienillä saarilla, joissa ne ovat sijaintiyhteisöl-
leen tärkeitä. 
 

2.4.8 Viro 
 
ESPO:n tilaston mukaan kaikkien Viron viiden sataman liikennemäärä oli yli miljoona tonnia 
vuonna 2002. Viron merkittävimpiä satamia hallinnoi Tallinna Sadam, joka on kokonaan Vi-
ron valtion omistama. Ryppääseen kuuluvat Tallinnan vanhan kaupungin satama, Paljassaaren 
satama, Paldiskin satama ja Muugan satama. Satamat toimivat vuokraisäntämallin mukaisesti. 
Tallinna Sadam omistaa satamien maa-alueet ja hallinnoi satamien infrastruktuuria, huolehtii 
satamien kehittämisestä sekä vastaa alusliikenteen sujumisesta ja turvallisesta navigoinnista 
satamien vesialueilla.  
 
Satamayhtiön tarjoamat satamapalvelut ovat alusten jätehuolto, irrotus ja kiinnitys sekä sata-
maluotsaus. Kiinnityksessä ja irrotuksessa Tallinna Sadam on monopoliasemassa. Luotsauk-
sen voivat hoitaa myös Viron merenkulkulaitoksen luotsit. Nämä ovatkin ainoat palvelut, 
joissa esiintyy rajoitteita kilpailulle. Lastinkäsittelypalveluja tuottavat yksityisessä omistuk-
sessa olevat operaattorit, joiden taustalla ei ole omistussuhteita Tallinnan satamaan, kaupun-
kiin tai Viron valtioon.  
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3 SUOMEN SATAMIA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 
 

3.1 Kotimainen lainsäädäntö 
 
Suomen lainsäädäntö tuntee kaksi satamia koskevaa erityislakia. Kunnallisia yleisiä satamia 
koskee laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista (955/1976). Merkittävä osa 
Suomen satamista on kuntien omistamia ja ylläpitämiä. Lakia sovelletaan myös kunnallisen 
liikelaitoksen muotoon organisoituun toimintaan. Erillislakia kunnallisista liikelaitoksista ei 
Suomessa ole säädetty. Kunnalliset satamalaitokset ovat juridisesti osa kuntaorganisaatiota. 
Niiden hallinto järjestetään kunnan johtosäännössä. 
 
Laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista muodostaa perustan satamajärjes-
tyksille, joissa on tarpeelliset määräykset sataman käyttämisestä ja satama-alueella noudatet-
tavasta järjestyksestä. Laki on perusteena myös yleisestä liikenteestä kunnalle suoritettaville 
satamamaksuille ja niiden perimiselle ilman tuomiota ulosottoteitse. 
 
Vuoden 1994 loppuun asti Suomessa oli voimassa vanhojen kaupunkien privilegio satamanpi-
toon. Sen kumoamisen yhteydessä tuli samalla voimaan erityislaki yksityisistä yleisistä sata-
mista (1156/1994), jonka soveltamisalasta on poissuljettu kunnalliset satamat. Yksityisen 
yleisen sataman perustaminen tai sen olennainen laajentaminen on mahdollista vain valtio-
neuvoston yleisistunnon luvalla. Kuten kunnalliselle satamalle, myös yksityiselle yleiselle 
satamalle on hyväksyttävä satamajärjestys, johon tulee ottaa tarpeelliset määräykset sataman 
käyttämisestä ja satama-alueella noudatettavasta järjestyksestä. Vaikka satamanpitäjä ja omis-
taja on yksityinen, satamajärjestykselle on saatava kunnanvaltuuston hyväksyminen. Laki 
muodostaa perustan sataman käyttömaksujen perimiselle. Aiemmin kunnallisina toimineet 
Suomen satamat, Kotka ja Hamina, kuuluvat nykyisessä osakeyhtiömuodossaan yksityisistä 
yleisistä satamista annetun lain soveltamispiiriin12. Lain 3 ja 7 pykälien mukaan näyttäisi siltä, 
että po. satamissa 1.1.1995 jälkeen toteutettuihin olennaisiin laajennuksiin olisi pitänyt hakea 
valtioneuvoston yleisistunnon lupa. 
 
Erityislakien soveltamisalan ulkopuolelle jää kolmas satamatyyppi: yksityinen satama eli ns. 
teollisuussatama, joka yleensä keskittyy palvelemaan yksinomaan omistajansa liiketoimintaa 
ja kuljetuksia. Sen kautta ei välitetä kaikkea sataman olosuhteisiin soveltuvaa liikennettä, 
vaan sataman käyttöä ja palveluiden tarjontaa rajoitetaan muutoin kuin yleisen turvallisuuden 
ja järjestyksen kannalta välttämättömistä syistä. Tältä osin teollisuussatama on ”suljettu” eikä 
toteuta yksityisistä yleisistä satamista annetun lain 2 pykälän määritelmää.  Teollisuussataman 
kautta ovat sallittuja vain oman tuotantolaitoksen käyttöön tulevien raaka-aineiden ja siellä 
valmistettujen tuotteiden kuljetukset. Teollisuussataman kautta ei voi laillisesti ryhtyä hoita-
maan yleistä liikennettä ilman valtioneuvoston yleisistunnon lupaa13. Teollisuussatamia kos-
kevaa erityislakia ei ole, mutta niitä velvoittavat samat yleisesti satamatoimintoja koskevat 
säännökset kuin muitakin satamatyyppejä, esimerkiksi työntekijöiden turvallisuuteen, ympä-
ristönsuojeluun ja maankäyttöön liittyvät normit.  
                                                 
12 Laki yksityisistä yleisistä satamista 1 ja 7 §:t sekä hallituksen esityksen 37/1994 yksityiskohtaiset perustelut 
pykälän 1 osalta. 
13 Eduskunta hyväksyi lain yksityisistä yleisistä satamista siten muutettuna, että hallituksen esityksen mukaiseen 
säädöstekstiin lisättiin 3 §, joka rajoittaa yksityisen yleisen liikenteen satamatoiminnan harjoittamisen luvanva-
raiseksi. 
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Edellä kerrottu lainsäädännöllinen kolmijako ei käytännössä ole tarkkarajainen. Joidenkin 
kunnallisten satamien tosiasiallinen toiminta on lähellä teollisuussataman toimintaa, esimerk-
kinä mainittakoon Röyttän satama Torniossa, joka hoitaa lähes yksinomaan Outokumpu 
Stainless Oy:n kuljetuksia ja joka on vuokrattu em. yhtiölle 50 vuoden vuokrasopimuksella. 
 
Kunnallisten satamien juridinen status saa tukea myös Suomen perustuslaista (731/1999). 
Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. 
Kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa ja sille laissa säädetyt tehtävät. Kunnille 
ei saa antaa uusia tehtäviä tai velvollisuuksia taikka ottaa pois tehtäviä tai oikeuksia muuten 
kuin säätämällä siitä lailla. Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää asukkaiden valitsema valtuus-
to. Itsehallinto pitää sisällään myös taloudellisen itsenäisyyden: palveluiden tuottamiseen tar-
vittavien tulojen kerryttämiseen kunnalla on verotusoikeus. Ilman erillislakiakin kunnilla on 
itsehallintoon ja kuntalakiin perustuen oikeus laatia kunnallisia järjestyssääntöjä14. Niiden 
perusteella julkisoikeudellisten satamamaksujen perimiseen ei kuitenkaan olisi riittävää perus-
tetta. 
 
Kunnan perustuslaillista itsehallintoa rajoittaa kunnan yleinen toimiala. Kunnan yleinen toi-
miala on käsitteenä epäselvä ja aiheuttanut lukuisia laillisuuslinjauksia hallinto-oikeuksissa. 
Seuraavaan taulukkoon on koottu muutamia esimerkkejä sekä sellaisista asioista, joiden ei ole 
oikeuskäytännössä katsottu kuuluvan kunnan toimialaan että sellaisista, joiden on katsottu 
kuuluvan kunnan toimialaan.  
 
Kunnan toimialaan ei kuulu 
! elinkeinotoiminnan tukeminen ainakaan 

laajamittaisesti tai merkittävällä riskillä 
(1986-A-II-24) 

! yksityisen liiketoimintaa harjoittavan yri-
tyksen osakkeiden merkitseminen ilman 
erityisiä perusteita (24.10.1986/4185) 

! rakennuslain määräyksiä suuremman kor-
vaussumman sisältävän maankäyttösopi-
muksen hyväksyminen (9.4.1999/732)  

! kaavoitussopimuksen edellyttäminen en-
nen asemakaavamuutoksen käsittelyä 
(1995-A31) 

Kunnan toimialaan kuuluu 
! kunnan mukanaolo paikkakunnalle sijoit-

tavassa pääomasijoitusrahastossa (KHO 
2002:42) 

! osakkuus seutukuntayhteistyötä edistäväs-
sä tietotekniikkayhtiössä (KHO 
2.8.2001/1738) 

! pankkitakauksen antaminen pienimuotoi-
sesti harjoitetulle ammattioppilaitoksen 
autokoululuvalle (KHO 1998:80) 

 

 
Kunnallisen satamatoiminnan on vakiintuneesti katsottu kuuluvan kunnan yleisen toimialansa 
puitteissa harjoittamaan toimintaan. 
 
Kuntien itsehallinto ja julkisen vallan käyttö on rajoitettu kunnan hallinnolliseen alueeseen, 
sillä asuviin ja oleskeleviin ihmisiin sekä sillä tapahtuvaan toimintaan. Kunnan hallinnollinen 
alue määräytyy kuntajaotuksen15 perusteella. Kunta voi omistaa alueita myös rajojensa ulko-
puolella toisessa kunnassa16. Satamatoiminnan harjoittaminen maanomistuksen perusteella 
kunnan hallinnollisen alueen ulkopuolella ei ole kunnan itsehallintoon kuuluva asia. 
 

                                                 
14 Kuntalaki 7 § (365/1995). 
15 Kuntajakolaki 1196/1997. 
16 Hannus & Hallberg 1995, s. 49. 



 
 

 

21

 

Ahvenanmaan maakunnalla on lakiin17 perustuva itsehallinto ja oikeus säätää lakeja maakun-
taa varten. Toimivalta rajoittuu Ahvenanmaan alueeseen. Maakuntapäivät käyttävät lainsää-
däntövaltaa koskien mm. kuntajakoa, kuntien hallintoa, yleistä järjestystä ja turvallisuutta, 
rakennus- ja kaavoitustointa, paikallisen meriliikenteen väyliä ja elinkeinotoimintaa. Toisaalta 
ulkomaankauppaa, kauppamerenkulkua ja kauppamerenkulun väyliä koskeva lainsäädäntöval-
ta on valtakunnalla. Uuden kauppamerenkulun väylän avaamiseen maakunnassa on saatava 
maakunnan hallituksen suostumus. Maakunnan hallituksen kanssa on neuvoteltava asiasta, 
joka koskee lupaa kauppamerenkulun harjoittamiseen Ahvenanmaalla tai maakunnan ja muun 
Suomen välillä ulkomaisella aluksella. Valtakunnan ja maakunnan neuvotteluja edellytetään 
myös, kun päätetään kauppa-alusten nopeusrajoituksista maakunnan väylissä ja muista maa-
kunnalle erityisen tärkeistä merenkulkua koskevista asioista. Ahvenanmaan satamien yleinen 
lainsäädännöllinen viitekehys on muutoin sama kuin Manner-Suomen satamilla. 
 
Suomen perustuslain peruslähtökohtana on hallinnon lainalaisuus ja oikeusvaltioperiaate: jul-
kisen vallan käytön on perustuttava lakiin ja kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava 
tarkoin lakia. Lainalaisuuden takeiksi on säädetty viranomaistoiminnan julkisuudesta, yksilön 
oikeusturvasta ja virkamiehen vastuusta virkatoimensa lainmukaisuudesta. 
 
Suomen perustuslakiin kirjattuja perusoikeuksia ovat 2. luvun mukaan yhdenvertaisuus, sa-
nanvapaus, julkisuus, yhdistymisvapaus ja elinkeinovapaus. Yhdessä hallintolain (434/2003) 
kanssa perustuslaki edistää hyvää hallintoa sekä oikeusturvaa hallintoasioissa. Kuntalain mu-
kaan kunnanvaltuusto voi johtosäännössä siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille 
sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Päätöksenteossaan kunnallisen viranomaisen on 
noudatettava Suomen perustuslain ja hallintolain vaatimuksia. Hallintolain yleisiä vaatimuk-
sia ovat käsittelyn viivytyksettömyys, julkisuus, asian selvittämisvelvollisuus, osapuolten 
kuulemisvelvollisuus ja vaikuttamismahdollisuuksien varaaminen. Viranomaisen on otettava 
huomioon esteellisyyssäännökset, perusteltava päätöksensä ja ilmoitettava siitä asianosaiselle. 
 
Säädösten normihierarkiasta puhutaan, kun tarkoitetaan eri tahojen säätämiä ja eriasteisia oi-
keusnormeja. Normihierarkian merkitys tulee ilmi ristiriitatilanteissa, kun normit antavat eri-
laiset soveltamisohjeet tietyssä päätöstilanteessa. Suomen perustuslain mukaan viranomaisen 
tai tuomioistuimen on tällöin jätettävä soveltamatta alempaa normia, mikäli ristiriidan pois-
taminen ei ole mahdollista normitulkinnalla. Perustuslaista poikkeaminen edellyttää päätöstä, 
joka on Suomen eduskunnan tehtävä perustuslain säätämisjärjestyksessä. Kansainvälisten 
velvoitteiden voimaansaattamiselle Suomessa on käytettävissä supistettu menettely. 
 
Kansallisten säädösten keskinäistä etusijaa ratkaistaessa ylempi laki ohittaa alemman18, myö-
hempi aikaisemman ja erityislaki yleislain. EU-normeilla puolestaan on etusija suhteessa kan-
salliseen oikeuteen tilanteissa, kun jokin yhteisön oikeuden säännös, josta aiheutuu yhteisön 
kansalaista koskevia välittömiä oikeuksia tai velvollisuuksia, on sisällöltään ristiriidassa kan-
salliseen oikeuteen kuuluvan normin kanssa. 
 

                                                 
17 Ahvenanmaan itsehallintolaki 1144/1991. 
18 Järjestyksessä: perustuslaki, eduskuntalaki, asetus, muu viranomaisnormi (valtion tai kunnan). 
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3.2 EU:n lainsäädäntö 
 
Kirjoitetun EU:n oikeuden sisäisessä normihierarkiassa ylinnä on primaarioikeus ja sitä alem-
pana ns. johdannainen oikeus. Primaarioikeutta ovat EU:n perustamissopimukset muutoksi-
neen sekä jäsenmaiden liittymissopimukset. Ne ovat kansainvälisiä sopimuksia, joilla jäsen-
valtiot ovat luovuttaneet osan suvereenia valtiovaltaansa EU:lle. Sekundaarioikeutta ovat 
EU:n itsensä tuottamat normit: asetukset, direktiivit ja päätökset. 
 
Jäsenmaita ja virkamiehiä sitovaa EU:n oikeutta ovat perustamissopimukset ja asetukset. Sen 
sijaan direktiivit sitovat hallintoviranomaisia pääsääntöisesti vasta sen jälkeen, kun ne on lail-
la tai asetuksella saatettu Suomessa voimaan. Direktiivi onkin lainsäädäntöohje. Jäsenvaltion 
on saatettava direktiivin määrittelemät tavoitteet voimaan erikseen lainsäädännöllä. Suomessa 
direktiivit pannaan täytäntöön laeilla tai asetuksilla. EY-tuomioistuimen oikeuskäytäntöä pi-
detään myös sitovana EU:n oikeuden ilmentymänä. 
 
EU:n perustamissopimuksen liikennettä koskevaa osastoa ei sovelleta meriliikenteeseen. Me-
riliikenne on jätetty perustamissopimuksen soveltamisen ulkopuolelle, koska Yhdistyneiden 
kansakuntien Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO) on laatinut meriliikennettä sääteleviä 
normeja. EU on siirtänyt IMO:n sääntöjä omaan lainsäädäntöönsä, jotta niistä tulisi lainvoi-
maisia myös yhteisön alueella ja niitä sovellettaisiin yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa. 
EU:n sääntely on puolestaan implementoitu Suomen lainsäädäntöön lukuisissa laeissa, ase-
tuksissa ja alemmissa viranomaisnormeissa. 
 
Satamatoimintoja koskee EU:n kilpailuoikeus19, joka kieltää vahingolliset kartellisopimukset 
ja määräävän markkina-aseman väärinkäytön. Kotimainen laki kilpailunrajoituksista 
(480/1992) uudistui 1.5.2004 (HE 11/2004 ja lainmuutos 318/2004). 
 
Toinen merkittävä satamia koskeva direktiiviehdotus oli Euroopan parlamentin käsittelyssä 
syksyllä 2003. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi satamapalveluiden 
markkinoille pääsystä tuli kuitenkin hylätyksi parlamentin äänestyksessä (äänestystulos oli 
229 - 209). Tämän satamapalveludirektiivin tärkeimpänä tavoitteena oli avata satamien ah-
taustoiminta vapaalle kilpailulle. Tämän raportin valmistumisen aikaan syksyllä 2004 EU 
valmistelee uutta ehdotusta satamapalveludirektiiviksi. 
 

3.3 Kansainväliset sopimukset 
 
EU-direktiivien lisäksi kotimaisin normein voimaansaatettuja kansainvälisiä velvoitteita ovat 
useat kansainväliset sopimukset. Ne tulevat valtionsisäisesti voimaan vasta, kun ne on lailla 
tai asetuksella saatettu osaksi Suomen lainsäädäntöä. Voimaanpanossa voidaan käyttää ns. 
blancolakia tai -asetusta, jossa vain ilmoitetaan tietyn sopimuksen voimaantulosta eikä varsi-
nainen sopimusteksti selviä normista. Toinen vaihtoehto on säätää kansallinen normi, jonka 
teksti vastaa perustana olevaa kansainvälistä sopimusta. Tämän jälkimmäisen menettelyn joh-
dosta normilähteissä on likimain samasanaisia säädöksiä. 
 
Satamia koskevat kansainväliset sopimukset ja niiden velvoitteet koskevat erityisesti turvalli-
suutta, ympäristönsuojelua ja työolosuhteita.  

                                                 
19 EY:n perustamissopimuksen VI-osasto, 81 artikla. 



 
 

 

23

 

 
Tärkeimmät kansainväliseen oikeuteen liittyvät tekstit ovat: 

- MARPOL-yleissopimus vuodelta 1973 (alusten aiheuttaman meren pilaantumisen eh-
käisemistä koskeva yleissopimus), muutettu vuonna 1978  

- SOLAS-yleissopimus vuodelta 1974 (ihmishengen turvallisuutta merellä koskeva 
yleissopimus)  

- IMO:n suositukset (Kansainvälinen merenkulkujärjestö, yksi YK:n erityisjärjestöistä).    
 
Satamissa käsitellään vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Niitä koskee IMO:n IMDG-koodi20, 
joka on kansainvälisissä merikuljetuksissa ja satama-alueilla sovellettava vaarallisten aineiden 
kuljetusten määräyskokoelma. IMDG-koodissa on kolme osaa: Volume I sisältää yleisiä mää-
räyksiä ja aineiden luokitusmääräyksiä ja Volume II sisältää aineluettelot ja rajoitetut määrät. 
Täydennysosa sisältää ensiapuohjeet, hätätilaohjeet sekä muita asetuksia ja määräyksiä. 
 
Ajankohtaisin IMO:n normi on joulukuussa 2002 hyväksytty meriliikenteen terrorismin vas-
tainen määräys. Suomi on sitoutunut ISPS-koodin21 noudattamiseen ulkomaanliikenteen aluk-
sissa ja satamissa 1.7.2004 alkaen. Kansallisesti ISPS-koodin noudattamista valvova viran-
omainen on Merenkulkulaitos. Se suorittaa satamia koskevat turva-arvioinnit ja hyväksyy 
turvasuunnitelmat. Vastuu turvasuunnitelmasta on satamanpitäjällä eli organisaatiolla, joka 
ensisijaisesti huolehtii sataman toiminnasta. Sataman juridisella hallintomallilla ei ole merki-
tystä vaatimuksen täyttämiselle. Mikäli satamanpitäjiä on useita, jokainen vastaa ylläpitämäs-
tään sataman osasta (”satamarakenteesta”). Satamanpitäjä selviää satamajärjestyksistä niin 
kunnallisen kuin yksityisen yleisen sataman osalta. Ns. teollisuussatamassa vastuun kantaa 
sataman omistava teollisuuslaitos. ISPS-turvasuunnitelma on osa satamien varautumissuunni-
telmaa ja siitä osa on luokiteltu luottamukselliseksi ja salaiseksi. 
 
Suomi on ratifioinut useita Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimuksia, joissa on työ-
sopimuslain alaan kuuluvia määräyksiä. Ratifioidut sopimukset ovat satamissa noudatettavaa 
normistoa. Käytännön tasolla niitä soveltavat enemmän satamaoperaattorit kuin satamaviran-
omaiset. Sopimuksen sisältöä koskevaa tietoa ja soveltamisessa tarvittavia tulkintoja ILO:n 
sopimuksista satamat saavat työmarkkinajärjestöjen kautta. 
 
Suomessa noudatettavaksi vahvistettuja tärkeimpiä ILO:n normeja ovat yleissopimukset nu-
merot 137 ja 152. Yleissopimus n:o 137 turvaa satamatyön henkilöille, jotka ovat säännölli-
sesti käytettävissä satamatyöhön ja saavat siitä pääasiallisen vuositulonsa (satamatyöntekijä). 
Satamatyöhön on ensisijaisesti käytettävä rekisteröityjä satamatyöntekijöitä. Sopimus nostaa 
ahtausammattikunnan erityisasemaan. Suomessa työmarkkinaosapuolilla on näkemyseroja 
sen suhteen, keitä on pidettävä sopimuksen tarkoittamina rekisteröityinä satamatyöntekijöinä. 
 
Yleissopimus n:o 152 koskee työturvallisuutta ja -terveyttä satamatyössä. Yleissopimus sisäl-
tää hyvinkin yksityiskohtaisia turvallisuutta lisääviä määräyksiä kulkuteistä, varusteista, kou-
lutuksesta, hätätilanteisiin varautumisesta jne. 
 
Suomessa on lisäksi vahvistettu noudatettavaksi ILO:n normeja koskien mm. ammatillista 
järjestäytymisvapautta ja ammatillisen järjestäytymisoikeuden suojelua sekä järjestäytymisoi-

                                                 
20 Lyhenne sanoista International Maritime Dangerous Goods Code. 
21 International Ship and Port Facility Security Code. 
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keuden ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden periaatteiden soveltamista22, työntekijäin edusta-
jien suojelua yrityksessä23, työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä tapahtuvaa 
syrjintää24, työnantajan toimesta tapahtuvaa palvelussuhteen päättämistä25 ja työhön pääsemi-
seksi vaadittavaa vähimmäisikää26. Sopimusten tarkempi sisältö on selvitetty asianomaisissa 
ratifiointeja koskevissa hallituksen esityksissä. 

                                                 
22 Sopimus n:o 87, SopS 45/1949 sekä sopimus n:o 98, SopS 32/1951. 
23 Yleissopimus n:o 135, SopS 84/1976. 
24 Yleissopimus n:o 111, SopS 63/1970. 
25 Yleissopimus n:o 158, SopS 114/1992. 
26 Sopimus n:o 138, SopS 87/1976. 
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4 SATAMIEN OIKEUDET JA VELVOITTEET SUHTEESSA TEHTÄVIIN 
 

4.1 Satamatoiminnot 
 

4.1.1 Hallinnolliset toiminnot  
 
Sataman hallinto 
 
Hallintotehtäviin kuuluvat hallinnon yleisestä toimivuudesta ja seurannasta huolehtiminen 
samoin kuin hallinnon ylläpitämiseen ja sen kehittämiseen liittyvä päätöksenteko. Siihen kuu-
luu kaikki, mikä liittyy hallinnon sisäiseen järjestykseen, toimivuuteen, tarkoituksenmukai-
suuteen ja tuloksellisuuteen. Merkittävin hallintotehtävien kokonaisuus muodostuu hallinto-
koneiston ulkopuoliseen tahoon oikeusvaikutuksensa luovista toimenpiteistä eli hallintotoi-
mista. 
 
Hallintotehtävä suoritetaan erilaisin päätöksin. Kunnallisessa päätöksenteossa noudatetaan 
lähtökohtaisesti samoja menettelytapoja kuin muussakin julkishallinnossa. Tehdessään hallin-
topäätöksiä viranomainen soveltaa esillä olevaan tapaukseen asianomaista oikeussäännöstä. 
Sovellettava säännös ei aina osoita vain yhtä ratkaisumahdollisuutta, vaan jättää soveltajalle 
harkintavaltaa. Harkintavallan käyttäminen ei kuitenkaan ole täysin vapaata. Suomen perus-
tuslain 2 §:n oikeusvaltioperiaate ja hallinnon lainalaisuusperiaate sisältävät lähtökohtaisesti 
mielivallan kiellon.  
 
Sovellettavat säännökset myös ilmaisevat usein sen tavoitteen tai intressin, jota viranomaisen 
tulee toiminnassaan edistää. Lisäksi viranomaisen harkintavallan käyttöä ohjaavat ja rajoitta-
vat yleiset hallinto-oikeudelliset periaatteet, joita ovat yhdenvertaisuus, objektiivisuus, suh-
teellisuus ja tarkoitussidonnaisuus. Periaatteet koskevat sekä oikeus- että tarkoituksenmukai-
suusharkintaa. Muutoksenhaku kunnallisesta päätöksestä on mahdollista vain laillisuusperus-
teella27. Laillisuuskontrolli ulottuu myös yleisten hallinto-oikeudellisten periaatteiden noudat-
tamiseen, joskin niiden rikkomisen osoittaminen onnistuu harvoin. 
 
Suomen perustuslain 21 § takaa jokaiselle oikeuden saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti 
ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa viranomaisessa. Käsittelyn julki-
suus, oikeus tulla kuulluksi ja saada perustelu päätös sekä oikeus muutoksenhakuun ovat lailla 
turvattuja. 
 
Hallintotoiminnan laatuun kiinnitetään huomiota myös laadittavana olevassa EU:n perustus-
laissa28. Euroopan unionista pyritään EU:n uudessa perustuslakiluonnoksessa saamaan avoi-
mempi, ja virkamiehet pyritään saamaan noudattamaan hyvän hallinnon periaatteita29. 
 
Kunnalliset palvelut, mukaan lukien satamatoiminta, on voitu järjestää niin, että palveluiden 
tuottamisesta huolehtivat kunnan hallintokoneistoon kuulumattomat orgaanit. Osakeyhtiö-

                                                 
27 Kuntalaki 90 §. 
28 Ehdotus sopimukseksi Euroopan perustuslaista C169/01, 18.7.2003. 
29 EU:n ensimmäinen oikeusasiamies Jacob Söderman, luento Turun yliopistolla 1.4.2004. 
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muotoiset satamat tai muut yksityisoikeudelliset orgaanit jäävät hallintolain soveltamisalan 
ulkopuolelle, mutta ovat julkisuuslain30 piirissä hoitaessaan julkisia tehtäviä31. 
 
Maksujen periminen 
 
Sataman perimät maksut voivat olla joko julkisoikeudellisia tai yksityisoikeudellisia. Julkis-
oikeudellinen maksu määrätään yksipuolisesti ja se voidaan periä pakkotoimin ilman erillistä 
tuomiota. Vain laissa julkisoikeudelliseksi määrätyt maksut ovat julkisoikeudellisia. Muut 
maksut ovat yksityisoikeudellisia ja perustuvat sopimukseen. Maksun luonne ei aina ole itses-
tään selvä. Ratkaisevaa on, salliiko laki maksun pakkoperimisen ilman erillistä tuomiota. 
 
Satamassa perittäviä julkisoikeudellisia maksuja, jotka perustuvat lakiin, asetukseen tai niiden 
nojalla hyväksyttyyn taksaan, ovat tavaramaksu, alusmaksu, matkustajamaksu ja jätehuolto-
maksu. 
 
Suomen perustuslain mukainen kunnallinen itsehallinto ei yksistään ole riittävä peruste jul-
kisoikeudellisten maksujen kantamiseen. Lainsäädännöllinen perusta julkisoikeudellisten 
maksujen perimiselle on kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista annetussa 
laissa, jonka 2 §:n mukaan kunnalla on oikeus maksujen perimiseen yleisestä liikenteestä.  
 
Satamamaksujen määräytymisen perusteista tai suuruudesta ei ole lainsäädäntöä, vaan niistä 
päättäminen kuuluu kunnan harkintavaltaan. Vapaata harkintavaltaa rajoittavat yleisesti jul-
kisoikeudellisen maksun määräytymistä ja kunnallisten toimielinten päätösvallan käyttöä kos-
kevat periaatteet (ks. edellä kohta Sataman hallinto). 
 
Satamatoiminnan harjoittamiseen ja maksujen perimiseen voidaan soveltaa myös kilpailunra-
joituksista annettua lakia. Satamalla on useimmiten alueellinen monopoli ja sen myötä alueel-
linen määräävä markkina-asema. Aseman väärinkäyttämiseksi on oikeuskäytännössä katsottu 
satamamaksun huomattava korottaminen, joka oli ennalta arvaamaton ja sataman käyttäjien 
kannalta kohtuuton eikä korottamista oltu laskelmilla perusteltu32. 
 
Satamajärjestyksissä on määritelty satama-alue, jonka käyttäminen oikeuttaa satamamaksun 
perimiseen alukselta. Satama-alueen maantieteellisestä ulottuvuudesta päättäminen on jätetty 
kunnan harkintavaltaan, niin kunnallisen kuin yksityisen yleisen satamankin osalta. Tulojen 
kerryttämistarkoituksessa kunta voisi pyrkiä laajentamaan satama-aluetta. Kunta voi myös 
tulkita vähäisenkin kauttakulun satama-alueen käyttämiseksi33. Oikeuskäytännössä ratkaisevia 
seikkoja ovat olleet satama-alueella tapahtuvan toiminnan ja turvalaitteiden käyttämisen laa-
juus sekä se, kuka on laitteiden rakentaja ja ylläpitäjä34. 
 
Jätteiden käsittelystä ja siitä perittävästä maksusta on säädetty myös erillislaeilla. Laki aluk-
sista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä (300/1979), ns. alusjätelaki, oikeuttaa 
maksun perimiseen aluksista peräisin olevien öljypitoisten jätteiden ja kiinteän jätteen vas-
taanottamisesta jokaiselta satamassa käyvältä alukselta riippumatta siitä, jättääkö alus sata-

                                                 
30 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999. 
31 Heuru 2003, s. 101. 
32 KHO 1993-A-57, joka koski matkustajamaksun nelinkertaistamista. 
33 KHO 1975:1725 ja KHO 1969:3742. 
34 KHO 837/2003, KHO 2683/1986 ja KHO 2684/1986. 



 
 

 

27

 

maan jätettä vai ei. Maksut voivat sisältyä aluksilta perittävään satamamaksuun. Usein sata-
mamaksutaksa sisältää eri hintaperusteen yleisestä jätteestä, ongelmajätteestä ja alusperäisestä 
jätteestä. Satamamaksuun sisältyvien aluksista peräisin olevien jätteiden vastaanottamisesta 
perittävien maksujen osuus satamamaksusta tulee ilmoittaa. Maksut voidaan porrastaa esi-
merkiksi alustyypin, alusluokan tai aluksen kokoluokan mukaan, mutta maksujen suuruus ei 
saa riippua siitä, kuinka paljon jätettä alus jättää satamaan. Öljyperäisiä ja kiinteitä jätteitä 
koskevat maksut eivät koske kalastusaluksia eivätkä alle 12 matkustajan huvialuksia tai niitä 
aluksia, jotka Merenkulkulaitos on vapauttanut alusjätteen jättöpakosta.  
 
Muiden jätelajien maksuista on yleensä määrätty satamamaksutaksassa. Muita jätteitä koske-
vat jätelain (1072/1993) määräykset, mm. sataman on toiminnan järjestäjänä huolehdittava 
alueellaan syntyvän jätteen keräyksen järjestämisestä. Kunnalla on oikeus kantaa järjestämäs-
tään jätehuollosta jätemaksua. Jätelaki koskee myös ongelmajätettä, ei kuitenkaan räjähteitä, 
ydinjätettä eikä radioaktiivista jätettä. 
 
Satamat perivät matkustajamaksua satamamaksutariffien mukaisesti. Käytännössä matkusta-
jakohtainen maksu tulee laivalipun hinnassa perityksi matkustajalta. 
 
Kuntien perimät yksityisoikeudelliset maksut ovat kuntien päätettävissä. Satamat perivät yksi-
tyisoikeudellisia ns. palvelutoiminnan maksuja. Niihin kuuluvat ainakin satamajäänmurtajan 
ja hinaajan käyttökorvaus, satamapalvelutaksa (aluksen kiinnitys ja irrotus), satamaluotsaus, 
nosturin tai pyöräkuormaajan käyttökorvaus, aluevuokra, varasto- ja tilavuokrat, öljysataman 
purkausvarren käyttökorvaus, vesimaksu, sähkön käyttömaksu ja punnitusmaksu. 
 
Useat maksulliset palvelutoiminnot on Suomen satamissa ulkoistettu. Satama on yksityisoi-
keudellisella sopimuksella siirtänyt palvelutehtäviä yksityisen tahon hoitoon. Palvelutoimin-
nan maksut ovat mukana satamapalvelumaksuissa ja ovat luonteeltaan käyttökorvauksia. Mi-
käli satama hoitaa näitä tehtäviä laajasti, sen on otettava huomioon toiminnassaan kilpailunra-
joituslainsäädäntö. 
 
EU:n komissio valvoo yhteisölainsäädännön noudattamista. Komissio on kiinnittänyt huomio-
ta kilpailusäännösten ja palvelujen tarjoamisen vapauden periaatteen soveltamiseen Suomen 
satama- ja väylämaksuissa. Yhteisölainsäädäntö edellyttää, että maksujen on oltava syrjimät-
tömiä. Maksut eivät saa olla eri suuruisia kotimaan ja ulkomaan liikenteessä. Kotimaan sata-
mien välisiä kuljetuksia ei saa taloudellisesti suosia, ei myöskään kotimaisten tavaroiden kul-
jetuksia suhteessa ulkomaisen alkuperän tavaroihin. Komission tulkinnan mukaan kiellettyä 
on myös tuonti- ja vientikuljetusten erisuuruinen hinnoittelu, silloinkin kun hintaan ei vaikuta 
tuotteen alkuperämaa. Asia on tulkinnanvarainen. Satamalla voi olla tarvetta esimerkiksi lii-
kenteen epätasapainon tasoittamiseksi alentaa satamamaksuja toisen suunnan kuljetuksissa. 
Näin toimitaan yleisesti muissa kuljetusmuodoissa käyttämättömän kapasiteetin (ns. paluu-
kyytien) hyödyntämiseksi. Hintadifferointi on omiaan lisäämään tehokkuutta ja kilpailua. 
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4.1.2 Palvelutoiminnot 
 
Alustekniset palvelut 
 
Luotsaus ja jäänmurtopalvelut  
 
Luotsaus on lakisääteistä toimintaa35, joka kuuluu valtion liikelaitoksen Luotsausliikelaitok-
sen36 vastuulle ja toimivaltaan. Luotsaustoimintoa valvoo Merenkulkulaitos. Lait eivät aseta 
lakisääteisiä tehtäviä satamille. 
 
Vesilain (264/1961) 4 luvun 1 §:ssä tarkoitetuilla yleisillä kulkuväylillä on käytettävä luotsia, 
jos aluksen lastin vaarallisuus tai haitallisuus taikka aluksen koko sitä edellyttää. Luotsauslii-
kelaitoksen on tarjottava luotsauspalveluja Suomen vesialueella. Luotsilta vaaditaan Meren-
kulkulaitoksen myöntämää ohjauskirjaa. 
 
Luotsinkäyttövelvollisuudesta on lain nimeämiä poikkeuksia. Niistä merkittävin on linjalai-
vat, joiden päälliköille Merenkulkulaitos voi myöntää linjaluotsinkirjan. Linjaluotsauksen 
poikkeus ei koske lastin vaarallisuudesta tai haitallisuudesta johtuva luotsinkäyttövelvollisuut-
ta.  
 
Satamahallinto (tarkoittanee satamanpitäjää) voi hyväksyä henkilöitä (ns. satamaluotsit) osal-
listumaan alusten ohjailuun. Hallintopäätöksellä tehtävään nimetyn henkilön toimivalta rajoit-
tuu satama-alueelle, jossa hän toimii aluksen päällikön neuvonantajana sekä vesialueen ja 
merenkulun asiantuntijana. 
 
Luotsauksen aikana sattuneista vahingoista ensisijainen vastuu on aluksen päälliköllä. Luotsi 
on vastuussa luotsauksesta. Luotsin vastuu ei näyttäisi ulottuvan lain 4 §:n tarkoittaman hen-
kilön (satamaluotsin) toimintaan. Tuottamuksellisten vahinkojen osalta vastuuta voidaan arvi-
oida yleisen vahingonkorvausoikeuden mukaan. Satamaluotsin ja sataman on tunnettava ylei-
seen liikenteeseen tarjottu satama-alue ja sinne johtava väylä. Heidän on seurattava ja tiedo-
tettava olosuhdemuutoksista, jotka voivat johtua esimerkiksi rakennustöistä tai talven ja jään 
vaikutuksista sekä ryhdyttävä tarvittaviin korjaustoimenpiteisiin. 
 
Käytännössä luotsauksen vastuukysymykset eivät ole merkittäviä Suomen satamien kannalta. 
Sataman henkilöitä ei ole nimetty osallistumaan aluksen ohjailuun satama-alueella. Muutoin-
kaan satamaviranomaisella ei käytännössä ole merkittävää osuutta tähän satamatoimintoon. 
Satamajärjestyksissä mainitaan, että satama-alueella ei ole pakko käyttää luotsia. Useimmissa 
järjestyksissä on tähän lisäys ”ellei satamaviranomainen ole sitä erikseen määrännyt”. Monis-
sa satamajärjestyksissä mainitaan sen lisäksi, että satama-alueella saavat luotsata valtion luot-
sit. Naantalin satamajärjestyksen mukaan oikeus satamaluotsaukseen on valtion luotsien li-
säksi satamaviranomaisen tehtävään hyväksymillä henkilöillä. Turussa asia ilmaistaan toisin-
päin eli ”Satama-alueella saa alusta luotsata satamaluotsausoikeuden omaavan henkilön lisäk-
si valtion luotsi. Satamaluotsausoikeuden myöntää satamaviranomainen.” 
 
Suomen kauppamerenkulkua harjoittavista satamista 23 pidetään liikenteelle avoinna myös 
talvikuukausina. Kansallisesta jäänmurtopolitiikasta päättää Merenkulkulaitos. Se tekee tal-
                                                 
35 Luotsauslaki 940/2003 ja luotsausasetus 92/1998. 
36 Laki Luotsausliikelaitoksesta 938/2003. 
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vimerenkulun avustuskautta, erivapauksia ja liikennerajoituksia koskevat viranomaispäätök-
set. Varsinainen jäänmurtopalvelun tuottamistehtävä on ulkoistettu valtion liikelaitoksena 
toimivalle Varustamoliikelaitokselle. Organisointimallia koskeva laki37 velvoittaa Varustamo-
liikelaitoksen tarjoutumaan jäänmurtopalveluiden tuottamiseen koko maassa – sen mukaisesti 
ja niitä satamia koskien, joiden osalta Merenkulkulaitos jäänmurtotilauksen tekee. 
 
Hinaus 
 
Hinausta koskevaa erillislakia ei ole. Hinaustoimintoa koskevia mainintoja löytyy merilaista 
ja vesilaista, lähinnä niiden korvausnormeista. Satamajärjestyksissä yleensä ohjataan hinaajan 
käyttöön laiturirakenteiden vaurioittamisen estämiseksi. 
 
Satamajärjestyksissä mainitaan, että alusten on tarvittaessa käytettävä hinaaja-apua. Hinaus-
toiminta on siis sataman tarjoama käyttäjälle vapaaehtoinen palvelu, jonka tarpeesta ja käyt-
tämisestä päättää yleensä aluksen päällikkö. Kuitenkin joissakin satamajärjestyksissä (esimer-
kiksi Helsinki, Kotka, Turku, Naantali ja Pori) ilmoitetaan, että satamaviranomainen voi myös 
määrätä aluksen käyttämään hinausapua. Ainakin Naantalin satama on antanut myös erillisen 
määräyksen luotsin ja hinaajien käytöstä satama-alueella. Siinä annetaan yksityiskohtaiset 
määräykset siitä, minkä kokoluokan alukset tarvitsevat hinaaja-apua ja kuinka montaa hinaa-
jaa pitää käyttää. Erikseen luetellaan ne alustekniset perusteet, joilla hinaajien käytöstä voi-
daan luopua tai niiden määrää vähentää.  
 
Käytännössä aluksen päällikön hinauspyyntö välittyy joko luotsin tai alusta maissa edustavan 
laivameklarin tai satamaoperaattorin kautta hinaajalle. Hinauksesta satamaviranomainen perii 
vahvistetun satamamaksutaksan mukaisen korvauksen hinaajakaluston käytöstä. 
 
Aluksen sijoittaminen, kiinnitys ja irrottaminen  
 
Satamajärjestyksissä aluksen kiinnitys- tai ankkurointipaikasta päättäminen on satamaviran-
omaisen tehtävä. Alusta ei saa siirtää ilman viranomaislupaa ja toisaalta satamaviranomaisen 
määräyksestä alus on siirrettävä toiseen paikkaan. Satamaviranomaisen toimivalta perustuu 
satamatyypeistä säädettyihin erityislakeihin, jotka valtuuttavat kunnat vahvistamaan satama-
järjestykset. Kunnanvaltuustolle kuuluvat tehtävät on yleensä delegoitu kunnan johtosäännös-
sä satamaviranomaiselle. Käytännössä aluksen siirtämisvaltuuksien käyttö lienee harvinaista.  
 
Aluksen sijoittamisessa ei vilkkaimmissa satamissa välttämättä päädytä aluksen toivomaan 
ratkaisuun. Tällöin satamaviranomaisen on tehtävä laituripaikan osoittamispäätös. Vakioeh-
toisissa satamajärjestyksissä ratkaisuperusteena laituripaikkoja osoitettaessa pidetään aika-
prioriteettia: aluksilla on oikeus saada laituripaikka siinä järjestyksessä kuin ne saapuvat sa-
tama-alueelle. Tästä pääsäännöstä satamajärjestykset yleensä sallivat poikkeusmahdollisuu-
den satamaviranomaisen päätöksellä tai erityisellä sopimuksella. 
 
Satamajärjestykset jättävät avoimeksi kriteerit, joilla satamaviranomainen voi poiketa aika-
prioriteetista. Poikkeuspäätös tai pysyvämpi etuoikeusjärjestys voi tulla kyseeseen erityisesti 
suuren asiakkaan kanssa – joko kertaluontoisesti, vakiintuneeseen käytäntöön perustuen tai 
sopimuksella. Satama voi olla kilpailutilanteessa toisen sataman kanssa ja pyrkiä toivottuun 

                                                 
37 Laki Varustamoliikelaitoksesta 2 § (937/2003). 
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lopputulokseen etusijajärjestelyillä. Poikkeuspäätösten teossa satamaviranomaisen tulisi kui-
tenkin olla mieluummin pidättyväinen. Poikkeusperusteiden tulisi olla julkisia ja objektiivi-
sesti arvioiden hyväksyttäviä. 
 
Aluksen kiinnittämisen hoitavat yleensä satamaviranomaisen palveluksessa olevat satamaval-
vojat. Helsingin satamajärjestyksessä aluksen kiinnittäminen ja irrottamisessa on käytettävä 
Helsingin Sataman henkilökuntaa, ellei satamaviranomaisen kanssa toisin sovita. Mainittu  
satamajärjestyksen määräys voidaan nähdä jonkinasteisena vapaan kilpailun rajoittamisena. 
Vastaavaa säännöstä ei muissa satamajärjestyksissä havaittu, vaikkakin käytännössä ko. teh-
tävät hoidetaan sataman työntekijöiden toimesta Suomen yleisissä satamissa. 
 
Sijoittamispäätöksiä ei pidetä viranomaistoimintana, vaikka niihin sisältyy toista oikeussub-
jektia velvoittavia elementtejä ja vaikka satamajärjestysten mukaan päätökset tekee satamavi-
ranomainen. Satamajärjestykset eivät nimeä hyväksyttäviä siirtoperusteita. 
 
Lastinkäsittely 
 
Lastinkäsittelystä satamissa vastaa yleensä yksi tai useampi satamaoperaattoriyritys. Satama-
operaattori vastaa lastinkäsittelystä ja siihen liitännäisistä toimista itsenäisesti. Satamaoperaat-
torin lisäksi satama-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä toimii usein muita yksityisiä 
logistiikka-alan yrityksiä. Niiden toimialaan kuuluu usein varastotoiminta, rahdin järjestely, 
uudelleenlastaus ja kuljetukset. 
 
Satama-alueella tapahtuva ahtaustyö kuuluu ensisijaisesti em. ILO 137 -yleissopimuksen mu-
kaan rekisteröidyille satamatyöntekijöille. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliiton (AKT) nä-
kemyksen mukaan liittoon kuuluvilla on etusija lastin kiinnitykseen ja irrotukseen sekä sata-
massa että aluksella. AKT vastustaa lastin irrotusta ja kiinnitystä alusten miehistön toimesta 
laivan liikkuessa. Sen kanta on kielteinen myös alusten oman väen voimin tehtävään lastauk-
seen ja purkuun satamassa. Hiilen purkaminen merimiesten toimesta on vallitseva poikkeus-
käytäntö, mutta sekään ei ole kiistatonta, sillä AKT:n, Suomen Merimies-Unionin ja varusta-
motahon näkemykset asiasta ovat erilaiset. Voimassa olevan käytännön mukaan laiva-
ahtausta ei tehdä säännöllisenä työnä yöaikaan, vaan se on tehtävä ylityönä38. 
 
Lastinkäsittely ei ole viranomaistoimintaa, mutta ns. kiinteiden eli kiskoilla liikkuvien nostu-
reiden kuljettajat ovat useimmissa satamissa sataman palkkalistoilla. Muuten satamaviran-
omainen ei lastinkäsittelytyön tekemiseen osallistu. Satamaviranomaisella on kuitenkin ylei-
nen järjestyksenvalvontatehtävä satama-alueella ja siihen liittyen oikeus huomauttaa puutteel-
lisesta toiminnasta myös lastinkäsittelyssä. Lähinnä puuttuminen voisi koskea turvallisuuteen, 
vaarallisiin aineisiin tai ympäristökysymyksiin liittyviä seikkoja. Satamajärjestyksissä kiinni-
tetään huomiota em. seikkojen lisäksi lähinnä siihen, että purettaessa ja lastattaessa on huo-
lehdittava siitä, ettei laiturirakenteita tai satamalaitteita vahingoiteta. 
 

                                                 
38  ”Keskeytymättömän 3-vuorotyön piiriin kuuluu tavaran toimitus varastoon/varastosta, varastointi ja tavaran 
laivaukseen liittyvä esi- ja jälkikäsittely sekä laiva-ahtaus, mutta laiva-ahtausta ei kuitenkaan yövuoron aikana.” 
Suomen Lastauttajain Liitto SLL ry:n (nyk. Suomen Satamaoperaattorit ry) ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijä-
liitto AKT ry:n välinen vakinaisia työntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.2.2003–15.2.2005. 7§ Työaikamäärä-
ykset, pöytäkirjamerkintä 3. 
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Uudessa työturvallisuuslaissa (738/2002) on määräyksiä satamien työturvallisuudesta. Laki 
määrittelee vähimmäisvaatimukset turvalliselle työskentelylle ja toiminnalle. Satamalle asete-
taan vastuu työturvallisuuslain säännösten noudattamisesta työssä, jota satamassa, maissa tai 
aluksessa suoritetaan vesiliikenteeseen käytettävän aluksen lastauksessa, purkauksessa tai 
tankkauksessa. Käytännössä satamatyöhön osallistuu useita toimijoita. Työturvallisuuslain 
mukaan on ”kukin kohdaltaan” velvollinen turvallisuussäännösten noudattamiseen. Laki ei 
määrittele tarkemmin ensisijaista vastuullista. 
 
Jo nykyisellään satamapalveluihin soveltuvat EU:n ja kansalliset kilpailusäännöt, erityisesti 
määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä koskevat normit silloin, kun lastinkäsittelyä hoi-
detaan monopoliasemassa. Kilpailunormien noudattamisen valvominen ei kuitenkaan kuulu 
satamaviranomaisten tehtäviin, vaan siitä huolehtivat Kilpailuvirasto ja Markkinaoikeus. 
 
Jossain tilanteissa satama voi omalla toiminnallaan ja omilla päätöksillään joko edistää tai 
vaikeuttaa kilpailua lastinkäsittelyssä. Sataman rakennelmien toteuttamistapa voi olla sellai-
nen, että esimerkiksi laivan omien nostureiden tai muiden purkulaitteiden käyttö ei tosiasiassa 
ole mahdollista. 
 
Lastinkäsittelyyn liittyvät myös tulliviranomaisten määräykset. Kolmansista maista tuotavien 
ja niihin vietävien tavaroiden tulliverotukseen ja tullivalvontaan sovelletaan tullilakia ja Eu-
roopan yhteisön tullikoodeksia39. Tulliasioissa toimivaltainen viranomainen on tullilaitos, 
jonka sisäisestä toimivallan jaosta määrää Tullihallitus. Tullihallitus voi muutoinkin määrätä 
yhteisön tullilainsäädännön mukaisista menettelyistä. 
 
Tullihallituksen määräyksen nro 23/2001 mukaisesti tavarat on kuljetettava tulliteitä pitkin. 
Tulliteitä ovat mm. merellä virallisesti ulkomaanliikenteelle tarkoitetut kulkuväylät yleisiin 
satamiin (meritullitiet), jotka on mainitussa päätöksessä lueteltu. Lisäksi tavarat on kuljetetta-
va yleisen liikennepaikan kautta40. Yleiset liikennepaikat on listattu po. määräyksessä. 
 
Tullipiiri voi erityisistä syistä ja asettamillaan ehdoilla määrätä, että tavaroiden kuljettaminen 
voi tapahtua muualtakin yleisen liikennepaikan kautta. Tällöin tullilaitos perii valvontasuorit-
teesta maksun tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta annetun valtiovarainministeriön 
asetuksen (1129/2002) mukaisesti. 
 
Matkustajapalvelut 
 
Matkustajien ottaminen alukseen ja laskeminen maihin 
 
Merilain (674/1994) 15 luvun 14 §:n mukaan matkustaja on kuljetuksen aikana velvollinen 
noudattamaan järjestyksestä ja turvallisuudesta annettuja määräyksiä. Matkustajien tulee nou-
dattaa varustamon järjestyssääntöjä ja aluksen päällikön käskyjä koskien järjestystä ja turval-
lisuutta laivalla. Laivan järjestysmiehet edustavat laivan päällikköä järjestyksen ylläpitoa kos-
kevissa asioissa. Aluksen henkilökunnalla on oikeus evätä pääsy laivalle henkilöiltä, jotka 
ovat alkoholin tai huumausaineen vaikutuksen alaisia, jotka käyttäytyvät häiritsevästi tai uh-
kaavasti tai jotka eivät muutoin täytä yllämainittuja ikä-, järjestys- tai muita sääntöjä. Henki-
                                                 
39 Neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92 (koodeksi) sekä muut tullilain 1 §:ssä nimetyt säädökset. 
40 Liikennepaikka on yleinen, kun se on tarkoitettu yleiseen käyttöön, sen kautta tapahtuva liikenne on jatkuvaa 
ja liikenteen määrä edellyttää liikennepaikalla tullihallintoa varten pysyvästi henkilökuntaa. 
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lö, joka ei pysty huolehtimaan itsestään tai joka käyttäytyy häiritsevästi tai sopimattomasti, 
voidaan viedä laivan pidätysselliin loppumatkan ajaksi. Pakkokeinoista on voimassa, mitä 
merimieslain (423/1978) 74 ja 75 §:ssä säädetään, ja mitä mainitussa laissa säädetään työnte-
kijästä, koskee vastaavasti matkustajaa. 
 
Merilain säännökset koskevat rahdinottajan ja matkustajan välistä kuljetussopimusta, ei niin-
kään sataman roolia matkustajaliikenteessä. Sen sijaan IMO:n turvallisuusmääräykset koske-
vat myös matkustajapalveluita. Matkustajien on terminaaleissa varauduttava turvatarkastuk-
siin, joihin liittyy kiinteästi henkilöllisyyden tarkastaminen. Henkilöiltä, jotka eivät halua to-
distaa tai eivät pysty todistamaan henkilöllisyyttään ja/tai ilmoittamaan sitä pyydettäessä, evä-
tään pääsy alukselle. Kaikki matkustajat rekisteröidään. 
 
Matkustajia koskevat määräykset matkustusasiakirjoista eivät muutu uusien merenkulun tur-
vasääntöjen takia. Passi- ja viisumimääräykset pysyvät voimassa. Passilain ja ulkomaalaislain 
perusteella41 annettu asetus passintarkastuspaikoista (461/1992) luettelee tyhjentävästi ra-
janylityspaikoiksi säädetyt satamat. Passintarkastusviranomainen ja passintarkastaja voi antaa 
luvan maastalähtöön ja maahantuloon myös muustakin tarkoituksenmukaisesta paikasta42. 
Rajan ylittäminen muualta kuin luvallisesta maahantulo- tai maastalähtöpaikasta on kriminali-
soitu valtionrajarikoksena43. Merkittävimmät Suomen yleiset satamat ovat myös passintarkas-
tuspaikkoja eikä uuden matkustajaliikenteen aloittamiselle niiden kautta ole rajanylittämisestä 
tai passintarkastuksesta johtuvia esteitä.  
 
Matkustajaliikennettä hoitavilla varustamoilla on merenkulkuviranomaisten sertifioima tur-
vallisuusjohtamisjärjestelmä. Järjestelmän on täytettävä kansainvälisen ISM-turvallisuus-
koodin44 vaatimukset. ISM-säännöstö on sisällytetty Suomen kansalliseen lainsäädäntöön 
merilaissa ja laissa alusturvallisuuden valvonnasta (370/1995). 
 
Matkustajaterminaalien hoito 
 
IMO:n määräykset näkyvät muutoksina matkustajaterminaaleissa. Terminaaleihin asennetaan 
turvaportit, joiden läpi kulku laivaan tapahtuu. Turvaportin läpi pääsee vain yksilöity laivali-
pun lunastanut henkilö. Portin avaaminen voi tapahtua manuaalisesti tai esim. laivalippuun 
tulostetulla viivakoodilla automaattisesti. 
 
Vaarallisiksi luokiteltujen aineiden (esim. kaasut, räjähdysaineet, syttyvät ja syövyttävät nes-
teet) kuljetuksessa matkustajalaivoilla on rajoituksia. 
 
Satamaviranomaisen rooli matkustajaterminaalien osalta voi liittyä turvallisuusseikkojen li-
säksi terminaali-investointeihin ja niiden käyttöön. Terminaalien omistus on joko satamal-
la/kunnalla tai varustamolla. Mikäli terminaalin on rakentanut ja omistaa yksityinen varusta-
mo, sillä on valta päättää terminaalin käytöstä. Terminaalin omistus ja siitä seuraava käyttöra-
joitus voivat toimia kilpailua rajoittavasti. Esim. Turun satamassa on kahden varustamon 
omat matkustajaterminaalit, eikä varustamoja voida nykyisellä kansallisella lainsäädännöllä 
velvoittaa avaamaan olemassa olevia terminaalejaan mahdolliselle kilpailijalle. Mahdolliselle 
                                                 
41 Passilaki 11 ja 22 § (642/1986) ja ulkomaalaislaki 74 § (378/1991). 
42 Passilaki 11 §. 
43 Rikoslaki 17 luku 7 ja 7a § (39/1889). 
44 International Safety Management Code, ISM-säännöstö. 
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uudelle varustamolle pitäisi todennäköisesti rakentaa oma terminaali. Näin tapahtui Turussa 
1980- ja 1990-luvun vaihteessa, kun suomalainen Delfin Cruises -varustamo harjoitti jonkin 
aikaa risteilyliikennettä Turusta. Helsingissä puolestaan satama omistaa matkustajaliikenteen 
käytössä olevat terminaalit. 
 
Pysäköintitilat ja rahdin säilytyskentät  
 
Pysäköintitiloista ja rahdin säilytyskentistä tai niiden sijoittamisesta ei ole olemassa määräyk-
siä, vaan niiden suunnittelu tehdään yhteistyössä sataman, operaattoreiden ja varustamoiden 
kesken. Matkustaja-autolauttaliikenne tarvitsee toimiakseen riittävän suuret ja terminaalien 
läheisyyteen sijoitetut pysäköintitilat sekä lastauksen sujuvuuden takaamiseksi hyvät ja opera-
tionaalisesti oikein sijoitetut rahdin säilytyskentät. 
 
Liikennejärjestelyt 
 
Liikennejärjestelyt ovat osittain sataman sisäisiä asioita, mutta osittain ne liittyvät kunnan 
yleiseen liikennesuunnitteluun. Kunnan kaavoituspäätösten lisäksi liikennejärjestelyissä tarvi-
taan yhteistyötä Tiehallinnon kanssa. 
 
Sataman palvelutoimintojen avaaminen kilpailulle 
 
Edellä 4.1.2-kohdan alla luetellut palvelutoiminnot olisivat kaikki kuuluneet satamapalveludi-
rektiivin soveltamisalaan. Vaikka direktiiviehdotus tulikin hylätyksi marraskuussa 2003, sen 
voidaan olettaa vaikuttavan linjauksillaan tulevaan kilpailukehitykseen. Satamapalveludirek-
tiivissä lastinkäsittely olisi avattu vapaalle kilpailulle. Tällä hetkellä satamaoperaattorit toimi-
vat yleisesti monopoliasemassa, vailla todellista lastinkäsittelyyn liittyvää kilpailua. Direktii-
vin tavoitteena oli tehostaa satamapalveluja mm. sallimalla lastin itsekäsittely alusten omien 
työntekijöiden toimesta. 
 
Suomen satamissa toimivilta palveluntuottajilta ei yleisesti vaadita toimilupaa. Myöskään 
lainsäädännöllistä perustetta tai satamajärjestyksen määräyksiä tällaisen toimiluvan vaatimi-
seksi ei ole. Suurimpien nosturien sijoittamiseen laiturialueelle on tosin saatava satamaviran-
omaisen lupa useimpien satamajärjestysten mukaan. Määräyksen tavoite ei ole valita tai ra-
joittaa satamapalveluiden tuottajia, vaan estää laiturirakenteiden vahingoittuminen. Viran-
omaistaho ei Suomessa rajoita toimiluvin satamapalveluiden tarjoajien lukumäärää. 
 
Käytännössä vapaata satamapalvelutoimintaa rajoittaa myös ammattiliitto. Muualla kuin sa-
taman vesialueella Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT tulkitsee ILO:n yleissopimuk-
sen ”rekisteröidyn satamatyöntekijän” tarkoittavan oman liiton jäseniä. AKT vastustaa mui-
den tahojen, esimerkiksi aluksen miehistön, osallistumista lastinkäsittelyyn. AKT vastusti 
myös satamapalveludirektiiviä peläten sen johtavan käytäntöön, jossa ammattitaitoa vaativa 
satamatyö teetetään ns. mukavuuslippulaivojen epäpätevällä työvoimalla. 
 
Satamapalveludirektiivin mukaan jäsenvaltioilla olisi ollut mahdollisuus vaatia, että satama-
palvelujen tarjoaja hankkii ennakolta toimiluvan. Toimiluvan myöntämisen perusteet voivat 
koskea ainoastaan palveluntarjoajan ammattipätevyyttä, taloudellista tilannetta ja riittävää 
vakuutussuojaa sekä turvallisuusseikkoja. Toimilupaan saa sisällyttää julkisen palvelun vaa-
timuksia, jotka liittyvät turvallisuuteen, säännöllisyyteen, jatkuvuuteen, laatuun ja hintaan 
sekä ehtoihin, joilla palvelua voidaan tarjota.  
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Mikäli palveluntarjoajien lukumäärää rajoitetaan, palveluntarjoajan valinnassa on noudatetta-
va julkista tarjouskilpailua.  
 

4.1.3 Viranomaistehtävät  
 
Viranomaistehtävänä pidetään julkisoikeudellista hallintotehtävää, jonka suorittamisen oikeus 
ja velvollisuus on normatiivista, toisin sanoen tehtävän perustana on laki tai lakiin palautetta-
vissa oleva normi tai normipäätös. Oleellista on siis tehtävän julkisoikeudellisuus ja normatii-
vinen toimivalta.  
 
Viranomaisten toiminnan keskeinen erityispiirre on oikeus julkisen vallan käyttöön. Vakiin-
tuneena lähtökohtana on, että vain hallintoelimellä tai virkasuhteessa olevalla henkilöllä voi 
olla oikeus päättää yksipuolisesti yksityisen oikeusasemaan vaikuttavista toimista. Oikeus 
yksipuolisesti velvoittavaan julkisen vallan käyttöön edellyttää aina laissa nimenomaisesti 
määriteltyä toimivaltaa45. 
 
Julkisen vallan käyttäjillä on sekä oikeus että velvollisuus käyttää heille määriteltyä valtaa. 
He eivät voi luovuttaa valtaansa toiselle. Julkista valtaa käytetään yleisen intressin edistämi-
seksi. 
 
Suomen perustuslain 124 §:n mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin vi-
ranomaiselle vain lailla tai lain nojalla. Vain lain nimenomaiseen säännökseen perustuen vi-
ranomaistehtävää voi hoitaa muu kuin julkisoikeudelliseen toimisuhteen omaava taho. Mitä 
enemmän tehtävään sisältyy yksipuolista velvoittavuutta, itsenäistä harkintavaltaa sekä pakon 
käyttämistä tai sillä uhkaamisen mahdollisuutta, sitä enemmän kysymyksessä on merkittävä 
julkisen vallan käyttäminen, joka voidaan antaa vain viranomaisen tehtäväksi.46 
 
Esimerkkejä yleisistä viranomaistehtävistä ovat hautaus evankelisluterilaiselle kirkolle, tilas-
tojen pitäminen Tilastokeskukselle, tietokantojen ylläpito yliopistojen kirjastoissa, rakennus-
valvonta sekä tarkastus- ja valvontamaksut maa-ainesluvissa kunnalle, kulttuuriympäristöjen 
tutkimus, arvottaminen ja säilyttäminen museolle, verotus valtiolle, käyttö- ja olosuhdeval-
vonta terveysviranomaisille, jätehuoltomääräysten antaminen kunnalle, liikennetietojen välit-
täminen Ylelle, kalatautien ja –loisten leviämisen ehkäiseminen maa- ja metsätalousministeri-
ölle47 ja metsästyslupien myynti Metsähallitukselle. 
 
Viranomainen on henkilö tai toimielin, joka hoitaa julkisoikeudellisia tehtäviä pysyväisluon-
toisesti laissa, lain nojalla annetussa asetuksessa tai normipäätöksessä luodun toimivallan 
puitteissa. Kunnanvaltuusto voi johtosäännössä siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimie-
limille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Toimivalta sellaisessa asiassa, joka sisäl-
tää hallinnollisen pakon käyttämistä, voidaan siirtää vain toimielimelle48. Toimielimen katso-
taan koostuvan useasta henkilöstä.  
 

                                                 
45 Mäenpää 2000, s. 37. 
46 Heuru 2003, s. 83 ja 85. 
47 Apulaisoikeuskanslerin päätös 9.12.1994, Dnro 212/93 
48 Kuntalaki 14 §. 
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Joissain satamajärjestyksissä on määritelty vain yksi henkilö satamaviranomaiseksi. Edellä 
kerrotun perusteella hallintopakon49 käyttäminen ei näyttäisi olevan mahdollista tällaisissa 
satamissa. 
 
Satamien viranomaistehtäviin katsotaan kuuluviksi tilastointi, vaarallisten aineiden käsittely 
sekä yleisen turvallisuuden ja järjestyksen valvonta. 
 
Tilastointi 
 
Merenkulkulaitos tuottaa tilastoja ulkomaan meriliikenteestä, kotimaan vesiliikenteestä sekä 
kauppalaivastosta. Merenkulkulaitos tilastoi myös merimiesten määriä, alus- ja veneonnetto-
muuksia sekä talviliikennettä. Merenkulkutilastojen kerääminen kattaa tiedot alusten liiken-
nöinnistä Suomen satamissa ja aluksissa kuljetettavista matkustaja- ja tavaramääristä. 
 
Alusten omistajien tai heidän edustajansa ja satamat ovat velvollisia antamaan tiedot aluskoh-
taisesti ja tavararyhmittäin siten kun Merenkulkulaitos on tarkemmin määrännyt tietojen ke-
räämisestä ja käsittelystä50. Satamatoimistot lähettävät kerran kuukaudessa tiedot satamassa 
käyneiden alusten nimistä, lukumäärästä, tavaralajeista sekä vienti- ja tuontimääristä (tonneis-
sa). 
 
Vaarallisten aineiden käsittely 
 
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994) koskee aluksia Suomen vesialueilla ja 
satama-alueella. Laki määrää viranomaistoimivaltaa lukuisille viranomaisille, mukaan lukien 
Merenkulkulaitos ja satamaviranomaiset, kullekin omalla toimialallaan51. Tarkempia sovel-
tamismääräyksiä antavat valtioneuvosto ja Merenkulkulaitos. Soveltamisohjeissa määrätään 
mm. kuljetuksiin osallistuvien henkilöiden pätevyydestä ja pakkausten turvallisuudesta. 
 
Satamaviranomaisella on oikeus toimialallaan tehdä valvontaan liittyviä tarkastuksia, päästä 
aineiden säilytyspaikkoihin ja kuljetusvälineisiin sekä ottaa tarvittaessa näytteitä. Satamavi-
ranomaisella on oikeus kieltää vaarallisen aineen kuljetus, jos se ei täytä lain tai sen nojalla 
annettujen säännösten tai määräysten vaatimuksia. Vaarallinen aine voidaan määrätä puretta-
vaksi, jollei kuljetusta voida saattaa määräysten mukaiseksi. Ellei aineen lähettäjä ota tavaraa 
haltuunsa, viranomaisella on oikeus haltuunottoon, tavaran myyntiin tai hävittämiseen.  
 
Satamaviranomainen saa valvontatehtävän hoitamiseen tarvittaessa virka-apua poliisilta, tulli-
laitokselta ja rajavartiolaitokselta. Viranomaisella on oikeus käyttää hallintopakkoa eli tehos-
taa antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai teettämisuhalla. 
 
Vaarallisten aineiden käsittelyä ja kuljetuksia satama-alueella valvoo käytännössä erityisesti 
tulliviranomainen. 

                                                 
49 Mäenpään (2000, s. 165) mukaan hallintopakolla tarkoitetaan julkisen vallan käyttämistapoja, joihin viran-
omaiset voivat turvautua, mikäli hallintopäätöstä ei toteuteta vapaaehtoisesti. Välillisiä hallintopakkoja ovat 
uhkasakko, teettämisuhka ja keskeyttämisuhka sekä niiden täytäntöönpano. Välittömiä ovat pakkohoito ja 
eristäminen. 
50 Laki Merenkulkulaitoksesta 2 § (939/2003) ja Merenkulkulaitoksen määräykset Dnrot: 2006-2007/00/2003 
(30.12.2003). 
51 Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta 6 § (719/1994) 
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Satamajärjestyksen ja yleisen turvallisuuden valvonta 
 
ISPS-koodiin sisältyvien turvatoimien toteuttamisvelvollisuus koskee alusten ja satamatoi-
mintojen välitöntä vuorovaikutusaluetta, jota EU-asetuksessa kutsutaan satamarakenteeksi. 
(ISPS-koodissa Port Facility.) Satamarakenteeseen kuuluvat soveltuvin osin myös ankkuroin-
tialueet, odotuspaikat ja sisääntuloväylät. Maa-alueella satamarakenteeseen kuuluvat ulko-
maanliikenteeseen käytettävät laiturit, aluksen lastaamiseen ja purkamiseen sekä matkustajien 
kulkuun liittyvät kenttäalueet ja rakenteet, varastoalueet ja rakennukset, joita käytetään lai-
vaan lastattavan tai sieltä purettavan tavaran säilytykseen sekä matkustajaterminaalin tilat, 
jotka on varattu vain matkustajille tai matkatavaroille ja näiden tarkastukselle. 
 
Satama voi jakautua useammaksi satamarakenteeksi. Syitä tähän voivat olla esimerkiksi, että 
sataman maantieteellinen alue ei ole yhtenäinen, että satamassa on useita eri tavalla toimivia 
tai erilaista rahtia käsitteleviä sataman osia tai että sataman osien hallinta laivapaikkoja myö-
ten on osoitettu eri satamaoperaattoreille tai terminaaleille. Esimerkiksi Turun satamassa on 
kuusi satamarakennetta. 
 
ISPS-koodi edellyttää, että satamarakenne on rajattava tavalla, joka mahdollistaa rakenteeseen 
pyrkivien henkilöiden ja ajoneuvojen valvonnan ja estää asiattomien sisään pääsyn. Kulun-
valvonta onkin uuden turvallisuusjärjestelmän keskeinen tekijä. Koodi ei sinänsä edellytä sa-
tamarakenteen aitaamista, mutta ilman sitä valvontavelvoitteita voi olla vaikea täyttää. Sata-
man rakenteet tai luonnonolot voivat mahdollistaa kulkijoiden valvonnan ilman aitaamistakin. 
Sataman ydintoiminnot on ISPS-koodin mukaan sijoitettava rajoitetuille alueille, jotka on 
varustettava kansallisen viranomaisen hyväksymällä aidalla tai muulla rakenteella. Sataman 
ydintoimintoja ovat matkustajien ja laivaan menevien ajoneuvojen lähtöselvitys sekä laivaan 
nousu ja maihinnousu, rahtitavaran käsittely, varastointi sekä lastaaminen laivaan ja purkami-
nen laivasta sekä laivan kiinnittämiseen, irrottamiseen ja navigointiin liittyvät toiminnot. 
 
Suomen lainsäädäntö määrittelee turvatoimien kokonaisvastuun kuuluvan satamanpitäjälle. 
Turvatoimien alaiset toiminnot hoidetaan käytännössä kuitenkin suurelta osin satamayhteisön 
muissa organisaatioissa. Satamarakenteiden yhteinen turvapäällikkö johtaakin useiden organi-
saatioiden henkilöistä koostuvaa turvaorganisaatiota. 
 
ISPS-asioissa toimivaltaisia viranomaisia ovat Merenkululaitos, rajavartiolaitos, poliisi ja 
tullilaitos52, jotka kaikki valvovat säännösten noudattamista. Turva-asioiden kokonaisvastuu 
on Merenkululaitoksella. Muiden viranomaisten on ilmoitettava Merenkulkulaitokselle ha-
vaitsemistaan puutteista. Mikäli kyse on vakavista puutteellisuuksista toimivaltaisten viran-
omaisten on ilmoitettava lain 3 §:n mukaan asiasta poliisille, joka arvioi ja määrää ISPS-
turvatason.  
 
Satama ei ole laissa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen. Kuitenkin myös satamanpitäjälle 
on asetettu velvollisuus viipymättä ilmoittaa poliisille turvatason arvioimista varten kaikista 
tietoon tulleista seikoista, joilla voi olla vaikutusta merenkulun turvallisuudelle53. Lainkohdan 
sanamuoto on huomattavan laaja (”voi olla vaikutusta”). Sen perusteella satamien voidaan 
                                                 
52 Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta 2 § 
(485/2004) 
53 Ibid. 14 § 
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edellyttää tekevän ilmoituksen poliisille jopa vähäisemmistä seikoista kuin mitä vaaditaan 
toimivaltaisilta viranomaisilta. 
 
Satamassa turva-asioita hoitaa ISPS-turvapäällikkö, joka on yleensä satamanpitäjän palveluk-
sessa oleva virkamies. Satamajohtajakin voi olla ISPS-turvapäällikkö. Turvapäällikön toi-
menkuvaan kuluu selkeästi yleisen edun mukaisia tehtäviä, jotka voivat olla ristiriidassa työn-
antajan eli satamanpitäjän liiketaloudellisten tavoitteiden kanssa. Turvallisuuden kannalta 
olisi parempi, ettei valvontavelvollinen henkilö olisi taloudellisessa tai muussa sidonnaisuus-
suhteessa valvottavaan. Valvonta- ja ilmoitusvelvollisuuden asianmukainen hoito voi vaaran-
tua esimerkiksi tilanteissa, joissa turvapäällikön olisi vaadittava turvallisuutta parantavia li-
säinvestointeja tai ilmoitettava poliisille seikoista, joilla voisi olla vaikutusta uhkakuvaluoki-
tuksen tason nostamiseen luokkiin 2 tai 3. Satamatyönantajan liiketoiminnalle vaatimukset 
eivät todennäköisesti olisi mieluisia, jolloin virkamies joutuisi vaikeaan ratkaisuun ja intressi-
punnintaan. Erityisesti ongelman voisi kuvitella tulevan esille yhtiömuotoisissa satamissa, 
joissa sataman liiketaloudellisen tuloksen tekeminen korostuu. 
 
Intressiristiriita käsitellään lainsäädännössä esteellisyytenä. Esteellisyydellä tarkoitetaan sitä, 
että henkilö on sellaisessa suhteessa asiaan tai asianosaisiin, että se saattaa vaarantaa hänen 
puolueettomuutensa asian käsittelyssä. Esteellisyyssäännösten tavoitteena on pyrkimys säilyt-
tää kansalaisten luottamus hallintoon sekä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden toimin-
taan. Samalla pyritään ennalta turvaamaan päätöksentekoprosessin puolueettomuutta ja siten 
lisäämään oikeusvarmuutta ja kansalaisten oikeusturvaa. Esteelliseksi tulleen on pidättäydyt-
tävä asian käsittelystä54. 
 
Satamaviranomaisen turvallisuuteen liittyvistä viranomaistehtävistä on säädetty laissa alus-
turvallisuuden valvonnasta (370/1995). Alusturvallisuuden valvonta kuuluu Merenkulkulai-
tokselle. Lain 9 §:n mukaan satamaviranomainen on toimialallaan velvollinen antamaan pyy-
dettäessä tarpeellista virka-apua Merenkulkulaitokselle. Erityisesti satamaviranomaisten vel-
vollisuutena olisi olla avustamatta pysäytettyä alusta, jos se pyrkii lähtemään satamasta. Li-
säksi satamaviranomaisella on ilmoitusvelvollisuus alusturvallisuuden valvontaan kuuluvissa 
asioissa55. 
 
Satama-alueella on useita toimijoita, kuten kuljetus-, varastointi-, nosturi- ja ahtausyrityksiä. 
Osa satamista sijaitsee tehdasalueen sisällä. Viranomaistehtäväksi asetettu turvallisuus- ja 
järjestysvalvonta kattaa kaikki satama-alueen toimijat, mikä tehtävä voi olla mittava. Yhteiset 
sopimukset esteettömästä tiedonkulusta, toimintaprosesseista ja vastuualueista ovat tarpeen 
turvallisuuden varmistamiseksi. Kulunvalvonta on ulotettava myös teollisuuslaitoksen alueen 
sisälle, jossa ISPS-koodin mukainen satamarakenne sijaitsee. Riittävää ei ole, että koko teolli-
suuslaitoksen alue on aidattu. 
 
Yleistä turvallisuutta ja järjestystä satamissa valvovat satamanpitäjän palveluksessa olevat 
henkilöt. Kunnallisissa satamissa näitä virkamiehiä kutsutaan yleensä satamavalvojiksi. He 
valvovat toimintaa satama-alueella ja pitävät yhteyttä laivoihin ja luotsiin VHF-puhelimella, 
joka ei ole radiolain (1015/2001) 7 §:n tarkoittama yhteistaajuus. Radiolähettimen hallussapi-
toon ja käyttöön on hankittava Viestintäviraston radiolupa. Luvan olemassaolo voidaan osoit-
taa pätevyystodistuksella, jonka saaminen edellyttää suoritettua pätevyystutkintoa. 
                                                 
54 Hannus & Hallberg 1995, s. 318. 
55 HE 344/1994. 



 
 

 

38

 

 
Syksyllä 2003 voimaan tullut järjestyslaki (612/2003) sääntelee toimintaa yleisellä paikalla, 
jollaiseksi katsotaan myös tilapäisesti yleisölle avoimet paikat56. Laki nimeää yleiseksi pai-
kaksi liikenneaseman, joka on yleisön käytettävissä joko jonkin tilaisuuden aikana tai muu-
toin. Satamaa ei voida ainakaan ISPS-normiston voimaantulon jälkeen pitää kokonaisuudes-
saan yleisesti yleisölle käytettävissä olevana alueena. Matkustajaliikenteen osalta satama voi 
olla tilapäisesti järjestyslain soveltamispiirissä. Tällä hetkellä satamien järjestyksestä määrä-
tään kunkin sataman satamajärjestyksessä.  
 
Satamajärjestyksen vastainen toiminta on lisäksi kriminalisoitu säätämällä satamajärjestyksen 
rikkomisesta sakkorangaistus57. Rangaistavaksi säädetty normin vastainen käyttäytyminen ei 
selviä lain tasoista normia tutkimalla. Rikosoikeuden yleisten oppien ja Suomen perustuslain 
8 §:n laillisuusperiaatteen mukaan ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita ran-
gaistukseen sellaisen teon perusteella, jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi. 
Rikoksen tulee aina vastata laissa olevaa erityisen tunnusmerkistön kuvausta. Tunnusmerkis-
tönmukaisuus on rikoksen yleisen tunnusmerkistön keskeinen rakennetekijä58. Kerrotun pe-
rusteella nykyiset satamajärjestyksiin perustuvat rangaistusmääräykset ovat Suomen perustus-
lain vastaisia. 
 

4.2 Satamien toimintaan liittyvät muut asiat  
 
Maankäyttöpäätökset koskettavat erityisesti satamaan liittyvien palvelutoimintojen tarjoajia. 
Erilaiset yritykset tarvitsevat tontteja ja toimitiloja liiketoimintansa harjoittamista varten.  
Maankäyttö- ja rakentamispäätöksissä kunnalla on laaja lakiin perustuva päätösvalta59. 
 
Lain tavoitteena on edistää vuorovaikutteisesti mm. elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, 
palvelujen saatavuutta ja liikenteen tarkoituksenmukaista järjestämistä. Kunta vastaa alueiden 
käytön suunnittelusta sekä rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan. Suunnittelu-
tehtävän kunta hoitaa laatimalla yleis- ja asemakaavoja. Asemakaava laaditaan alueiden käy-
tön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten, mukaan lukien liiken-
teen tarpeet.  
 
Jos asemakaava laaditaan pääasiassa yksityisen edun vaatimana maanomistajan tai -haltijan 
aloitteesta, kunnalla on oikeus periä tältä kaavan laatimiskustannukset. Yleinen kielto raken-
taa meren tai vesistön ranta-alueelle ilman asema- tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa ei koske 
merenkulun tarpeisiin tapahtuvaa rakentamista. Maanomistaja voi myös itse huolehtia ranta-
asemakaavaehdotuksen laatimisesta, mutta säännös on lain perustelujen mukaan sovellettavis-
sa vain loma-asutuskäyttöön tulevaan rakentamiseen. Sen sijaan pääasiassa yksityisen edun 
                                                 
56 HE 20/2002: ”Toiseksi yleiset paikat ovat rakennuksia tai vastaavia paikkoja, joissa on aitaus, seinät tai katto 
ja yleensä ovi tai portti, jonka kautta paikkaan kuljetaan. Tällaiset paikat voivat olla joinakin aikoina yleisöltä 
suljettuja, esimerkiksi yöaikaan tai silloin, kun niissä ei ole järjestettynä mitään yleisötilaisuutta tai tapahtumaa. 
Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi pankkisalit, liikehuoneet, pankkiautomaattihuoneet (tuulikaapit), kauppakes-
kukset, liikenneasemat, virastojen ne osat, joihin yleisöllä on pääsy, yleiset käymälät, pysäköintitalot, elokuva-
teatterit, galleriat, museot ja vastaavat. Ratkaisevaa on, että sisäänpääsyyn on oikeutettu kuka tahansa. Pääsyn 
edellytyksenä voi toki olla tietty ikä tai pääsylipun lunastaminen. Paikkaan voi olla pääsy myös esimerkiksi 
kulun mahdollistavalla kortilla, mikäli etukäteen rajoittamaton henkilöpiiri voi sellaisen kortin saada.” 
57 Laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista 1 § 2 momentti (955/1976). 
58 Rikosoikeus s. 51. 
59 Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999). 
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vuoksi laadittavaan asemakaavaan voidaan ottaa määräys, jolla kaavan toteuttamisvastuu siir-
retään kokonaan tai osittain maanomistajalle tai -haltijalle. Säännös soveltuisi yksityiseen 
satamaan, mikäli sellainen suunniteltaisiin rakentaa. 
 
Kunnan kaavoitusmonopolin vastapainoksi on säädetty laajasta osallisten kuulemismenette-
lystä kaavaa valmisteltaessa. Osallisiin kuuluvat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumi-
seen, työntekoon ja muihin olosuhteisiin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viran-
omaiset ja yhteisöt. Osallisten piiri on laaja, mutta heillä on vain oikeus muistutuksen tekemi-
seen. Kaavan vahvistamista koskevan päätöksen tekee kunnanvaltuusto.  
 
Muutoksenhakuteitse naapurikunta tai muu osallinen voi selvittää kaavan laillisuuden. Vali-
tuksen tosiasiallinen merkitys on useimmissa tapauksissa suunnitellun toiminnan aloittamisen 
lykkääminen. Kaavan kumoamiseen tarvittavaa menettelyvirhettä tai muuta lainvastaisuutta 
on harvemmin toteennäytettävissä. Kunnan tosiasiallinenkin kaavoitusmonopoli on vahva. 
 
Kaavoituksen lisäksi kunnan myötävaikutusta tarvitaan myös rakennus-, toimenpide-, purka-
mis- ja maisematyöluvan saamiseksi kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Jos rakentami-
sesta taikka muusta tämän lain mukaan luvanvaraisesta tai viranomaishyväksyntää vaativasta 
toimenpiteestä on laadittava ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 
(468/1994) mukainen arviointiselostus, se tulee liittää tässä laissa säädettyyn lupahakemuk-
seen tai ilmoitukseen. 
 
Maankäyttöpäätöksissä ns. luonnolliset rajoitteet ovat peruste rajoittaa satamassa tai sen välit-
tömässä läheisyydessä toimivien määrää. Kyseeseen tulevat esim. satama-alueen tilanpuut-
teesta tai liikenteen turvallisuudesta johtuvat rajoitteet. Viranomaisen on tällöin käytettävä 
päätösvaltaa rajoituksin, joita on tuotu esiin kohdassa 4.1.1. Kun on tehtävä valinta useista 
ehdokkaista, viranomaiselta vaaditaan tiedottamista, tasapuolisuutta ja avoimuutta. Valintape-
rusteet on etukäteen kerrottava ja niiden on oltava selkeitä. Syrjivät ehdot ovat kiellettyjä. 
Päätös on tehtävä kerrotuilla kriteereillä, perusteltava ja annettava tiedoksi osallisille, joilla on 
oikeus hakea siihen muutosta. 
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5 SÄÄNTELY MUILLA LIIKENNETOIMIALOILLA 
 

5.1 Rautatieliikenne 
 
Rautatieliikenteen harjoittamisesta ja turvallisuudesta valtion omistamalla rataverkolla sekä 
rataverkon käytöstä ja rahoituksesta säädetään rautatielaissa (198/2003). Rataverkkoa hallitsee 
liikenne- ja viestintäministeriön alainen virasto, Ratahallintokeskus (RHK), jonka tehtävänä 
on huolehtia rataverkon ylläpidosta ja kehittämisestä, rautatieliikenteen liikenneturvallisuu-
desta, radanpitoon ja rautatieliikenteen harjoittamiseen liittyvistä viranomaistehtävistä sekä 
alan kansainvälisestä yhteistyöstä60. RHK tarjoaa liikenneväylän rautatieyritysten käyttöön. 
 
RHK:n perustamisen lähtökohtana oli radanpidon tilaaja- ja viranomaistehtävien säilyttämi-
nen valtiolla, kun VR Osakeyhtiö yhtiöitettiin vuonna 1995. RHK:n viranomaistehtäviin kuu-
luvat turvallisuusmääräykset, kalusto- ja ratanormit, luvat, tarkastukset, hyväksynnät ja val-
vonnat. 
 
RHK julkaisee aikataulukausittain61 rautatielain 4 §:n tarkoittaman verkkoselostuksen rataka-
pasiteetin62 hakijoita varten. Rautatieyritykset voivat hakea ratakapasiteettia Euroopan talous-
alueen sisäiseen kansainväliseen liikenteeseen. Kotimaista liikennettä voi harjoittaa ainoas-
taan VR Osakeyhtiö. Sen toimilupa ja oikeus harjoittaa henkilö- ja tavaraliikennettä valtion 
rataverkolla uusittiin viimeksi 5.2.2004. Euroopan unionin komissio esitteli maaliskuussa 
2004 ns. kolmannen rautatiepaketin63, joka vapauttaisi unionin sisäisen kansainvälisen mat-
kustajaliikenteen kilpailulle vuonna 2010. 
 
Rataverkolle pääsyn oikeusperusteet kuvataan rautatielaissa, laissa ja valtioneuvoston asetuk-
sessa Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta (561/2002 ja 765/2002) 
sekä Ratahallintokeskuksen määräyksissä. Rautatieyritykseltä edellytetään liikenne- ja vies-
tintäministeriön rautatieyritykselle myöntämää toimilupaa ja turvallisuustodistusta sekä 
RHK:n kanssa tehtyä rataverkon käyttösopimusta ja myönnettyä ratakapasiteettia. RHK:n on 
tehtävä rataverkon käyttösopimus jokaisen toimiluvan haltijan kanssa tavanomaisin ja koh-
tuullisin ehdoin. VR Osakeyhtiölle myönnetyn toimiluvan ehtoihin kuului vaatimus erilliskir-
janpidosta kannattamattoman henkilöliikenteen kuluista. 
 
RHK voi osoittaa rautatiereitin tai sen osan erikoistuneeksi ratakapasiteetiksi, jos muulle lii-
kenteelle on osoitettavissa riittävästi vaihtoehtoisia rautatiereittejä. Tällöin erikoistuneella 
rautatiereitillä ratakapasiteetin etusijan saa liikenne, jota varten ratakapasiteetti on erikoistu-
nut. Toistaiseksi Suomessa ei ole erikoistunutta ratakapasiteettia. 
 
Ratakapasiteetin jakamisen oikeusperusteet kuvataan rautatielain 4 luvussa sekä valtioneuvos-
ton asetuksessa rautatieliikenteen aikataulukaudesta ja ratakapasiteetin jakamisesta 
                                                 
60 Laki Ratahallintokeskuksesta 2 § (199/2003). 
61 Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen aikataulukaudesta ja ratakapasiteetin hakemisesta (207/2003) 1 §:n 
mukaan aikataulukausi alkaa vuosittain joulukuun toisena viikonvaiheena lauantain ja sunnuntain välisenä yönä 
kello 00:00 ja päättyy seuraavana vuonna vastaavana aikana. 
62 Ratakapasiteetilla tarkoitetaan rataverkon ominaisuuksista johtuvaa aikaan sidottua rautatiereitin junaliiken-
teen välityskykyä, ei kuitenkaan radanpitoon välittömästi liittyvää junaliikennettä. 
63 KOM(2004) 140 lopullinen. 
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(207/2003).  RHK laatii hakemusten perusteella ratakapasiteetin jakoehdotuksen (rautatielain 
20 §:ssä tarkoitettu aikatauluehdotus), josta se varaa hakijoille tilaisuuden tulla kuulluksi. Ja-
koehdotus myönnetään hakemusten mukaisena mikäli mahdollista. Jos samaa ratakapasiteet-
tia on hakenut useampi hakija tai haettu ratakapasiteetti vaikuttaa toisen hakijan hakemaan 
ratakapasiteettiin, eikä yhteensovittaminen hakijoiden kesken onnistu, RHK ratkaisee virka-
toimenaan 10 vuorokauden määräajassa yksittäistapausta koskevan etusijajärjestyksen64. Etu-
sijajärjestyksen ratkaisemiseksi jokainen juna sijoitetaan etukäteen määriteltyyn prioriteetti-
luokkaan. Etusijaa koskevaa päätöstä ei tehdä hakemusten saapumisjärjestyksen (aikapriori-
teetti) perusteella vaan painottaen synergisiä ja joukkoliikenteellisiä tarpeita. 
 
Mikäli hakija ei käytä sille myönnettyä ratakapasiteettia, RHK voi peruuttaa myönnetyn rata-
kapasiteetin. Vähimmäiskäyttökynnys on yleisesti 80 prosenttia ja vilkkaimmilla rataosuuksil-
la 95 prosenttia. 
 
Rautatieliikenteen harjoittajalle on tarjottava vähimmäiskäyttöpalveluita ja rataverkon käyt-
tömahdollisuuksiin kuuluvia palveluita65. Vähimmäiskäyttöpalvelut tarjoaa RHK. Lisäksi se 
voi liiketaloudellisin perustein tarjota lisäpalveluita kuten liikkuvan kaluston teknistä tarkas-
tusta sekä RHK:n hallinnassa olevien rakennusten ja maa-alueiden käyttöä. 
 
Rautatietoimialalle tulon tosiasiallisia esteitä Suomessa ovat kuljetusmarkkinoiden pieni ko-
ko, rautatieliikenteen harjoittamisessa vaadittavat mittavat investoinnit kalustoon ja terminaa-
leihin sekä henkilöstön käytön synergian puuttuminen, mikäli alalle tulijan koko henkilöstö-
kustannus kohdistuu pelkästään tavaraliikenteeseen66. Rautatielain 37 §:ssä ja em. valtioneu-
voston asetuksessa alalle tuloa on pyritty helpottamaan ja kilpailun edellytyksiä parantamaan. 
Rautatieyrityksille ja eräille yhteenliittymille on asetettu velvollisuus tarjota rautatieliikenteen 
harjoittajien käyttöön rataverkon käyttömahdollisuuksiin kuuluvia palveluita korvausta vas-
taan, jos palveluja tarjoaa ainoastaan yksi yhtiö tai muu yhteisö eikä palveluja voida muutoin 
kohtuudella järjestää. Rautatieyrityksen on tarjottava kilpailijalleen mm. sähkönsiirtolaittei-
den käyttö, polttoaineen tankkaus, matkustaja-asemien, tavaraliikenneterminaalien ja järjeste-
lyratapihojen käyttö. 
 
Rataverkon käytöstä RHK perii ratamaksua, joka koostuu perusmaksusta, muista ratamaksuun 
liittyvistä erikseen säädetyistä maksuista ja rataverosta. Ratamaksun perusmaksua peritään 
bruttotonnikilometreiltä ja siihen sisältyvät rataverkon vähimmäiskäyttöpalvelut. Ratavero 
muodostuu haitta- ja lisämaksusta. Ratamaksut ovat julkisoikeudellisia ja niiden suuruus on 
tarkasti säännelty67. 
 
RHK:n tekemistä päätöksistä on laaja muutoksenhakuoikeus. 
 
 

                                                 
64 Rautatielaki 19 § ja Ratahallintokeskuksen päätös 592/12/03 ylikuormittuneen rautatiereitin etusijajärjestyk-
sestä. 
65 Rautatielaki 37 § ja valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen harjoittajille tarjottavista palveluista (206/2003). 
66 Kirjavainen et al. (2002), s. 22. 
67 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ratamaksun perusmaksusta (208/2003), Liikenne- ja viestintäministe-
riön asetus Ratahallintokeskuksen maksuista (410/2003) ja rataverolaki (605/2003). 
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5.2 Ilmailu 
 
Ilmailussa Suomen alueella noudatetaan ilmailulakia (281/1995). Ilmailuviranomaisena toimii 
liikenne- ja viestintäministeriön alainen valtion liikelaitos, Ilmailulaitos. Sitä koskee laki il-
mailulaitoksesta (1123/1990). Ilmailulaitoksen tehtäviin vaikuttaa myös kansainvälisen siviili-
ilmailun yleissopimus (11/1949, nk. Chicagon yleissopimus) ja sen perusteella Kansainväli-
sen siviili-ilmailujärjestön ICAO:n laatimat standardit ja suosituksen. Vielä Ilmailulaitoksen 
toimintaa sääntelee lennonvarmistusalan yhteistyöstä tehty kansainvälinen yleissopimus 
(SopS 69/2000) ja Eurocontrol-järjestön jäsenyys. 
 
Ilmailulaissa norminantovaltaa on laajasti delegoitu Ilmailulaitokselle ja edelleen sen Lento-
turvallisuushallinto-osastolle. Ilmailulain valtuussäännösten nojalla Lentoturvallisuushallinto 
on antanut ilmailumääräyksiä ja julkaissut Suomea sitovat kansainväliset ilmailuvaatimukset. 
 
Ilmailulaitoksen tehtävänä on huolehtia yleisestä lentoturvallisuudesta sekä antaa ilmailua 
koskevia määräyksiä ja ohjeita, käsitellä ilmailuun liittyviä toimilupia ja lupakirjoja sekä il-
ma-alusten lentotoimintaa, lentokelpoisuutta, rekisteröintiä ja kiinnittämistä koskevat asiat ja 
muutoinkin edistää ilmailua, huolehtia ilmailun kehittämisestä ja valvonnasta sekä muista 
siviili-ilmailuun liittyvistä viranomaistehtävistä. Toisaalta Ilmailulaitos tuottaa lentokenttä- ja 
lennonvarmistuspalveluja sekä siviili- että sotilasilmailun tarpeita varten ja harjoittaa muuta 
laitoksen toimialaan liittyvää liiketoimintaa. 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö ohjaa Ilmailulaitoksen toimintaa. Ministeriö päättää Ilmailu-
laitoksen palvelu- tulos- ja muista toimintatavoitteista eduskunnan ja valtioneuvoston hyväk-
symissä rajoissa sekä korvausten myöntämisestä Ilmailulaitokselle. Ministeriö on myös päät-
tänyt Ilmailulaitoksen viranomaissuoritteiden maksullisuudesta.68 
 
Ilma-aluksen lentoonlähtöön ja laskuun saadaan käyttää pääsääntöisesti vain Ilmailulaitoksen 
luvalla rakennettua lentopaikkaa. Yleisessä käytössä olevan lentopaikan käyttämisen on olta-
va sallittua samoilla ehdoilla kaikille, jollei Ilmailulaitos rajoita tai kiellä jotain toimintaa ko-
konaisuudessaan. Lentopaikan tai muun ilmailua palvelevan alueen rakentaminen samoin 
kuin lentopaikan pitäminen vaativat Ilmailulaitoksen luvan. 
 
Lentoasemilla tapahtuva maahuolinta on avattu vapaalle kilpailulle. Sitä koskeva Euroopan 
unionin neuvoston direktiivi (96/67/EY) pääsystä maahuolinnan markkinoille yhteisön lento-
asemilla on saatettu kansallisesti voimaan ilmailulain 6a luvulla. 
 
Lentokoneiden lähtö- ja saapumisaikojen jakaminen niistä keskenään kilpailevien lentoyhtiöi-
den välillä on Suomessa ongelmallinen vain Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Muilla asemilla 
on tarjolla enemmän kapasiteettia kuin on kysyntää. Helsinki-Vantaan lentoaseman ennak-
koon koordinoituja lähtö- ja saapumisaikoja (SLOT) jakamaan on vuonna 2002 perustettu ja 
rekisteröity yhdistys nimeltään Helsinki-Vantaa SLOT Coordination Association Ry. 
 
SLOT:ien jakamisessa noudatetaan kirjattuja objektiivisia sääntöjä. Historiallisista syistä len-
toyhtiöllä on kuitenkin etusijaoikeus aikatauluun, jota se on jo vuosia noudattanut. Euroopan 
suurilla lentoasemilla kapasiteetin puutteista johtuvat ruuhkat voivat olla peruste myös kansal-

                                                 
68 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmailulaitoksen viranomaissuoritteiden maksullisuudesta (157/2004). 
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listen lentoyhtiöiden suosimiselle, mikä estää vapaata kilpailua ja uusien tulokkaiden markki-
noillepääsyä. Euroopan unionin tavoitteena on käyttää kapasiteetti mahdollisimman täydelli-
sesti ja joustavasti. Sanottujen tavoitteiden saavuttamiseksi EU on uudistanut sääntelyään 
SLOT:ien objektiivisesta jakamista.69 Lentoasemakohtainen koordinointikomitea tulee pakol-
liseksi ja sen on puolivuosittain määritettävä lähtö- ja saapumisaikojen jakamisessa käytettä-
vistä parametrit ottaen huomioon kaikki keskeiset tekniset, toiminnalliset ja ympäristöön liit-
tyvät rajoitteet sekä niiden muutokset. 
 
Ilmailulaitoksen Lentoturvallisuushallinnon ja liikelaitospuolen välinen intressiristiriita saat-
taa jossain tilanteessa olla mahdollinen. Ulkopuolisesta näkökulmasta arvioituna Ilmailulai-
toksen liikelaitospuolen toimintaan kohdistuva valvonta voi olla Lentoturvallisuushallinnon 
riippumattomuuden ja uskottavuuden kannalta ongelmalliseksi katsottavaa itsevalvontaa. 
Käytännössä ongelmaa lievittää se, että Lentoturvallisuushallinnolla on laissa säädetty riip-
pumaton asema myös liikelaitoksen lennonvarmistus- ja lentokenttätoimintaan nähden. Ilmai-
lulaitoksen ja ilmailun viranomaistoiminnan tulevassa järjestämisessä sanotut seikat tulevat 
otettavaksi huomioon.70 
 

5.3 Viestintä 
 
Viestinnän hallintotehtäviä varten on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva 
Viestintävirasto71. Viestintävirasto huolehtii sille viestintämarkkinalaissa (393/2003) sääde-
tyistä tehtävistä. Virastolla on lukuisia muitakin tehtäväalueita liittyen esimerkiksi radio-, 
posti- ja televisiotoimintaan ja verkkotunnuksiin. 
 
Viestintämarkkinalain tavoitteena on edistää palvelujen tarjontaa ja käyttöä viestintäverkoissa 
sekä varmistaa, että viestintäverkkoja ja viestintäpalveluita on kohtuullisin ehdoin kaikkien 
teleyritysten ja käyttäjien saatavilla koko maassa.  
 
Radiotaajuuksia edellyttävän verkkopalvelun tarjoaminen digitaalisessa maanpäällisessä 
joukkoviestintäverkossa tai matkaviestinverkossa, jossa harjoitetaan yleistä teletoimintaa, 
edellyttää toimilupaa. Toimiluvan myöntää valtioneuvosto määräajaksi, enintään 20 vuodeksi. 
 
Toimiluvan myöntämisen aineelliset edellytykset on kirjattu lain 9. pykälään. Hakijalla on 
oltava riittävät taloudelliset voimavarat huolehtia verkkoyrityksen velvollisuuksista eikä lupa-
viranomaisella ole perusteltua syytä epäillä hakijan rikkovan lakien säännöksiä. Hakijalta 
vaaditaan toimintaan tarvittavaa kykyä ja ammattitaitoa. Kun toimilupaa ei voida radiotaa-
juuksien niukkuuden vuoksi myöntää kaikille hakijoille, se on myönnettävä niille hakijoille, 
joiden toiminta parhaiten edistää lain tavoitteiden toteutumista. Yleisradiolle ja eräille muille 
toiminnan harjoittajille on tarjottava kaikissa tilanteissa tarvittava kapasiteetti. 
 
Ilmoituksenvaraista tai toimiluvanvaraista teletoimintaa harjoittava teleyritys on velvollinen 
suorittamaan Viestintävirastolle vuotuisen viestintämarkkinamaksun, joka määräytyy liike-
vaihdon perusteella. Viestintämarkkinamaksu on julkisoikeudellinen. 
                                                 
69 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 793/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, lähtö- ja 
saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 95/93 muuttamisesta. 
70 Ilmailulaitostyöryhmän väliraportti, LVM:n julkaisuja B24/2003. 
71 Laki viestintähallinnosta 1 § (625/2001). 
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Viestintäviraston maksullisista suoritteista ja niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudellisis-
ta suoritteista perittävistä kiinteistä maksuista on säädetty liikenne- ja viestintäministeriön 
asetuksessa (1126/2002). Osa maksuista on kiinteämääräisiä ja osa omakustannusarvon mu-
kaisia julkisoikeudellisia suoritteita. Maksut voivat olla myös liiketaloudellisin perustein hin-
noiteltavia.  
 
Viestintäviraston on päätöksellään asetettava huomattavan markkinavoiman yritykselle kilpai-
lun esteiden poistamiseksi tai kilpailun edistämiseksi tarvittavat velvollisuudet, joita ovat mm. 
velvollisuus luovuttaa käyttöoikeus matkaviestinverkkoon, vuokrata tilaajayhteyttä ja laiteti-
laa, järjestää kansainvälinen verkkovierailu, noudattaa kustannussuuntautunutta hinnoittelua72 
ja muutoinkin syrjimättömiä ehtoja, liittää yhteen viestintäverkko toiseen viestintäverkkoon ja 
eriyttää kirjanpidossa käyttöoikeuden luovuttamiseen tai yhteenliittämiseen liittyvät toiminnot 
teleyrityksen muusta palvelun tarjonnasta, jos se on tarpeen hinnoittelun valvomiseksi. Hy-
väksytyn ja riippumattoman tilintarkastajan73 on tarkastettava teleyrityksen kustannuslasken-
tajärjestelmä teleyrityksen tilintarkastuksen yhteydessä ja toimitettava tilintarkastuskertomus 
Viestintävirastolle.  
 
Jos Viestintävirasto vähittäismarkkinoista tehdyn markkina-analyysin perusteella toteaa, että 
määritellyillä vähittäismarkkinoilla ei ole kilpailua, Viestintäviraston on päätöksellään asetet-
tava vähittäismarkkinoilla toimivalle huomattavan markkinavoiman yritykselle tarpeen mu-
kaan lisävelvoitteita. Viestintävirasto voi asettaa tällaiselle verkkoyritykselle velvollisuuden 
luovuttaa palveluyrityksille käyttöoikeus verkkoyrityksen matkaviestinverkkoon.  
 
Teletoiminnan yleinen ohjaus ja kehittäminen kuuluu liikenne- ja viestintäministeriölle.  Mi-
nisteriön apuna on viestintähallinnon neuvottelukunta, jonka tehtävänä on seurata viestintä-
hallinnon toimintaa, tehdä viestintähallinnon kehittämistä koskevia aloitteita ja antaa lausun-
toja. 
 
Teleyritys tai henkilö, jonka oikeutta tai etua asia koskee, voi saattaa lainvastaiseksi katso-
mansa asian Viestintäviraston tutkittavaksi. Viestintävirasto voi myös omasta aloitteestaan 
ottaa asian tutkittavakseen. Liikenne- ja viestintäministeriön ja Viestintäviraston päätökseen 
saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. 

                                                 
72 Kustannussuuntautuneella hinnalla tarkoitetaan hintaa, joka on aiheutuneet kustannukset ja toiminnan tehok-
kuus huomioon ottaen kohtuullinen. Kohtuullisuutta arvioitaessa on otettava huomioon myös kohtuullinen pää-
omalle laskettava tuotto, johon vaikuttavat teleyrityksen tekemät investoinnit ja niihin liittyvät riskit. 
73 Tilintarkastuslaki 2. luku (936/1994). 
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6 SATAMIEN JA NIIDEN SIDOSRYHMIEN NÄKEMYKSET  
 
Selvityksen yhteydessä tehtiin kattava haastattelu- ja kyselytutkimus, jolla selvitettiin satami-
en ja niiden eräiden sidosryhmien mielipiteet satamia koskevan lainsäädännön sekä satama-
toimintojen käytännön kehittämistarpeista ja mahdollisista ongelmakohdista. Kysely lähetet-
tiin Suomen kaikille yleisille satamille sekä merkittävimmille ns. teollisuussatamille. Yhteen-
sä kysely lähetettiin 40 satamalle. 
 
Satamien sidosryhmistä kysely kohdistettiin kattavasti kaikkiin ahtaustoimintaa harjoittaviin 
satamaoperaattoriyrityksiin ja Suomen satamiin liikennöiviin kotimaisiin varustamoihin. Ky-
sely lähetettiin yhteensä 46 satamaoperaattorille, joiden joukossa olivat kaikki Suomen Sata-
maoperaattorit ry:n jäsenyritykset sekä joitakin muita yrityksiä. Varustamoita, joille kysely 
lähetettiin, oli yhteensä 39. Kyselylomakkeet osoitettiin satamajohtajille ja yritysten toimitus-
johtajille, jotka halutessaan voivat ohjata lomakkeen sopiviksi katsomilleen henkilöille. 
 
Kyselyjen lisäksi kentän mielipiteitä kartoitettiin henkilökohtaisilla haastatteluilla. Selvityk-
sessä haastateltiin postikyselyssäkin mukana olleita tahoja eli satamien, satamaoperaattorien 
ja varustamojen edustajia sekä näiden lisäksi rahdinantajien, viranomaistahojen ja ammattiyh-
distysten edustajia. 
 
Vastauksia saatiin seuraavasti:  
 

 Vastanneiden määrä Vastausprosentti 
Satamat 34/40 85 % 
Satamaoperaattorit 32/46 70 % 
Varustamot 13/39 33 % 

 
Vastausprosentti nousi sekä satamanpitäjien että satamaoperaattorien osalta erittäin hyväksi. 
Vain muutama pieni yleinen satama ja teollisuussatama jätti vastaamatta. Kaikista kymmenen 
suurimman sataman joukkoon kuuluvasta satamasta saatiin vastaus. Operaattorien vastausak-
tiivisuus oli käytännössä vähintään yhtä hyvä, vaikka prosentti jäikin hieman pienemmäksi. 
Kohderyhmässä oli muutamia sellaisia Suomen Satamaoperaattorit ry:n jäsenyrityksiä, jotka 
käytännössä ovat olemassa vain ns. pöytälaatikkoyrityksinä. Lisäksi joiltakin samaan konser-
niin kuuluvilta eri yhtiöiltä tai yksiköiltä ei tullut erillistä vastausta. 
 
Varustamojen vastausaktiivisuus jäi selvästi kahta muuta ryhmää vaatimattomammaksi, sillä 
vain kolmannes palautti lomakkeen. Asia ei herättänyt varustamoissa niin suurta mielenkiin-
toa kuin satamissa ja operaattoriyrityksissä. Suhteellisen alhaisen vastausprosentin voi tulkita 
tarkoittavan sitä, että varustamoissa ollaan melko tyytyväisiä nykytilaan. Toisaalta saaduissa 
vastauksissa tuotiin esille varsin paljon kehittämistarpeita. 
 
Tässä luvussa esitetään kyselytutkimuksen tulokset. Tulokset kuvaavat kyselyyn vastanneiden  
satamanpitäjien, satamaoperaattoreiden ja varustamojen näkemyksiä asiasta. Lisäksi mukana 
on muilta sidosryhmiltä saatuja näkemyksiä. Kyselylomakkeet ovat raportin lopussa liitteinä. 
Myös haastatteluissa saatuja kommentteja ja mielipiteitä esitetään asiayhteyksiin sopivissa 
kohdissa. 
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6.1 Satamien ja yritysten taustatiedot 
 

6.1.1 Satamanpidon organisaatiomallit ja niiden merkitys 
 
Kolme yleisintä satamanpidon organisaatio- tai hallintomallia Suomessa ovat kunnallinen 
satamalaitos, kunnan liikelaitos ja yrityksen omistama yksityinen satama eli ns. teollisuussa-
tama. Kyselyyn vastanneet 34 satamaa jakautuvat siten, että kolmasosa niistä on kunnallisia 
liikelaitoksia, toinen kolmasosa on teollisuussatamia ja neljäsosa on kunnallisia satamalaitok-
sia. Loput ovat joko kunnan omistamia tai yksityisiä osakeyhtiöitä (kuvio 1). Karkeasti ottaen 
voi sanoa, että yleisistä kunnallisista satamista pienemmät ovat edelleen kunnallisia satama-
laitoksia ja suuremmat on liikelaitostettu. Tästä on kuitenkin poikkeuksia, sillä mm. kolman-
neksi suurin yleinen satama, Naantali, on organisaatiomalliltaan kunnallinen satamalaitos.  
 
Kunnan omistamia osakeyhtiöitä ovat Haminan ja Kotkan satamayhtiöt. Inkoon satama on 
Suomen ainoa yksityinen yleinen satama, jonka omistaa Inkoo Shipping Oy. Tornion sata-
manpidon malli poikkeaa muista: se on yleinen satama, jonka Tornion kaupunki on vuokran-
nut 50 vuodeksi Outokumpu Stainless Oy:lle eli se on käytännössä yleinen teollisuussatama, 
jonka liikenteestä yli 90 prosenttia on satamanpidosta vastaavan vuokralaisen omaa liikennet-
tä. Ahvenanmaan satamista Maarianhamina on kunnallinen satamalaitos, Långnäsin autolaut-
tasatama on maakunnan omistama osakeyhtiö Långnäs Hamn Ab ja Eckerön lauttasatama on 
yksityinen, satamaan liikennöivän varustamon, Rederi Ab Eckerön, omistama satama. 
 
Kuvio 1. Kyselyyn vastanneiden satamien jakautuminen organisaatiomalleittain. 

Satamanpidon organisaatiomallit
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Haasteena lainsäädännön kehittämisessä on, että Suomen satamien joukossa on hyvin erilaisia 
satamia: suuria ja pieniä, yleisiä ja yksityisiä jne. Lainsäädännön pitäisi kuitenkin kattaa ne 
kaikki ja samalla erot eri järjestelmien välillä pitäisi huomioida. Julkisuus ja vastuut ovat esi-
merkiksi erilaiset yksityisillä ja julkisilla satamilla. Lainsäädännössä pitäisi huomioida myös 
satamanpidon kolme roolia: 

- suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito, 
- liikenteen ohjaus ja turvallisuus (viranomaistoiminta), 
- tuloksen teko, markkinointi, tiedottaminen ja edunvalvonta (kaupallinen rooli). 
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Kyselyyn vastanneista satamaoperaattoriyrityksistä 25 prosenttia toimii kahdessa tai useam-
massa organisaatiomalliltaan erilaisessa satamassa ja 75 prosenttia vain yhden organisaatio-
mallin satamassa/satamissa. Useilla vastaajilla on kuitenkin kokemusta eri malleista, koska 
”oman” sataman organisaatiomalli on vuosien varrella vaihtunut. Kahdeksan vastaajaa eli 25 
prosenttia kaikista kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että sataman organisaatiomallilla on 
merkitystä yrityksen toiminnan kannalta, 12:n mielestä mallilla ei ole merkitystä ja 12 ei vas-
tannut kysymykseen. Niistä kahdeksasta yrityksestä, jotka itse toimivat vähintään kahden eri 
organisaatiomallin satamassa, puolet katsoi, että mallilla on merkitystä oman yrityksen toi-
minnan kannalta ja puolet, ettei sillä ole merkitystä. Kyselyssä kävi myös ilmi, etteivät kaikki 
vastaajat tienneet sen sataman organisaatiomallia, missä heidän yrityksensä toimii. 
 
Ne, joiden mielestä organisaatiomallilla on merkitystä yrityksen toiminnalle, perustelivat sitä 
mm. sillä, että päätöksenteko on erilaista eri malleissa. Liikelaitos- ja osakeyhtiömuotoisten 
satamien päätöksenteon todettiin olevan nopeampaa ja helpompaa kuin perinteisissä kunnalli-
sissa satamalaitoksissa. Yhden vastaajan mukaan myös sataman palvelualttius paranee, kun 
siirrytään liikelaitos- tai osakeyhtiömalliin. Myös satamanpitäjien intressien koettiin olevan 
erilaiset eri malleissa. Pienten yksityissatamien toiminnan tehokkuutta kiiteltiin. 
 
Kyselyyn vastanneiden varustamojen mielipiteet sataman organisaatiomallin vaikutuksesta 
oman yrityksen toimintaan jakautuivat tasan: puolet on sitä mieltä, että organisaatiomalli vai-
kuttaa ja puolet sitä mieltä, ettei sillä ole vaikutusta. Lähes kaikilla vastaajilla on kokemusta 
liikennöinnistä eri tavalla organisoituihin satamiin. Parissa vastauksessa perusteltiin vaikutus-
ta siten, että liikelaitostettuja ja yksityistettyjä satamia pidetään joustavampina ja enemmän 
asiakkaan kanssa keskustelevina. Yhden vastaajan mukaan sillä on merkitystä, että sataman 
saamat tulot palautetaan sataman kehittämiseen. Parissa kommentissa todettiin, että yleisten 
satamien ongelmana on se, kuka saa tehdä ja mitä, siis viitattiin Auto- ja Kuljetusalan Työn-
tekijäliitto AKT:n jäsenten yksinoikeuteen ahtaustoimessa. 
 
Muihin sidosryhmiin kuuluville ammattiliitoille ei satamien organisaatiomallilla ja omistus-
suhteilla ole haastattelujen perusteella erityistä merkitystä kuten ei myöskään satamaoperaat-
torin omistuspohjalla, kunhan sovittuja työehto- ym. sopimuksia noudatetaan. Liikelaitosmal-
lissa esimerkiksi satamavalvojien toimenkuva ei ole enää niin tiukasti rajattu kuin kunnalli-
sessa satamalaitoksessa. Toisaalta liikelaitoksissa on lautakunnan ja satamajohtajan lisäksi 
johtoryhmä, jossa on myös henkilöstön edustus, mitä ammattiliitoissa pidetään erittäin posi-
tiivisena asiana henkilöstön kannalta. 
 

6.1.2 Satamanpidon päätöksenteko 
 
Kunnallisissa yleisissä satamissa satamatoiminnan puitteisiin eli investointeihin, kehittämi-
seen, maankäyttöön yms. liittyvät päätökset tehdään pääpiirteissään siten, että suuret inves-
toinnit ja kehittämissuunnitelmat hyväksytään kaupunginvaltuustossa, pienemmät kehittämis-
suunnitelmat myös kaupunginhallituksessa tai lautakuntatasolla. Hyväksyessään sataman ta-
lousarvion valtuustot antavat tiettyyn rajaan saakka satamalle valtuudet tehdä investointeja. 
Eri satamissa on erilaiset rajat sille, kuinka suurista investoinneista voi päättää milläkin tasol-
la. Esimerkiksi eräässä satamassa valtuusto päättää yli 1,7 miljoonan euron investoinneista, 
muuten hankintalautakunta. Toisessa satamassa sama raja kulkee puolestaan 1 miljoonassa 
eurossa. Viranhaltijapäätöksen eli käytännössä satamajohtajan toimivallan raja vaihtelee      
10 000 ja 25 000 euron välillä niissä satamissa, jotka tämän euromääräisen tiedon kyselyssä 
kertoivat. Yhdessä vastauksessa rajan kerrottiin olevan suhteellisen alhainen toiminnan laa-
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juuteen nähden. Tämän ylittävistä, mutta valtuustorajan alittavista investoinneista päättää sa-
taman hallitus tai johtokunta tai se lautakunta, jonka alaisuuteen satamatoiminta kunnassa 
kuuluu. Päivittäisen operatiivisen toiminnan päätöksenteosta vastaa viime kädessä satamajoh-
taja tai tätä vastaava henkilö (satamapäällikkö, -mestari, tai -kapteeni). 
 
Osakeyhtiömuotoisissa yleisissä satamissa toiminnan puitteista päättävät satamaosakeyhtiön 
hallitus ja osin toimitusjohtaja, päivittäisestä operatiivisesta toiminnasta toimitusjohtaja. Yri-
tysten omissa satamissa päätöksenteko jakautuu siten, että puitteista päätetään linjaorganisaa-
tiossa, mahdollisesti aina yrityksen tai konsernin johdossa saakka. Päivittäisen operatiivisen 
toiminnan päätökset tehdään joko tehdastasolla tai työnjohtotasolla eli päättäjänä toimii esi-
merkiksi logistiikkapäällikkö tai sataman esimies. 
 

6.1.3 Asiakkaat 
 
Yleisistä satamista 75 prosentilla on yli kymmenen säännöllistä asiakasta. Satamista 12,5 pro-
sentilla on 3–5 säännöllistä asiakasta ja samoin 12,5 prosentilla on 6–10 säännöllistä asiakas-
ta. Yhtä lukuun ottamatta nämä alle 10 asiakkaan satamat sijaitsevat Saimaan vesistön alueel-
la. Noin 40 prosentilla kyselyyn vastanneista yleisistä satamista sataman kokonaisliikenteestä 
vähintään puolet on satama-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevan/sijaitsevien 
1–2 suurimman teollisuus- ja/tai voimalaitoksen liikennettä. Neljässä satamassa tämän liiken-
teen osuus on 90 prosenttia tai hieman yli. Suurissa yleissatamissa, joiden liikenteestä suurin 
tai suuri osa on yksikköliikennettä, lähellä sijaitsevien teollisuuslaitosten osuus liikenteen 
kokonaismäärästä jää 10–20 prosentin luokkaan paitsi Naantalissa, jossa sataman kautta kul-
keva teollisuuslaitosten, etenkin Fortumin jalostamon ja voimalaitoksen, liikenne on noin 60 
prosenttia sataman kokonaisliikenteestä. 
 
Kolmasosassa vastanneista yleisistä satamista löytyy sataman alueelta laituripaikka tai             
-paikkoja, jotka on varattu ainoastaan yhden asiakasyrityksen käyttöön ja joissa yritys huoleh-
tii itse lastinkäsittelystä. Tällaisia ovat mm. suurin osa matkustaja-autolauttaliikenteen laituri-
paikoista, osa muusta ro-ro/ro-pax-liikenteen laituripaikoista (mm. sitä kautta, että Finnlines 
omistaa ahtausliike Finnsteven), joitakin raakapuun lastaus- ja purkupaikkoja, voimaloiden 
hiililaitureita, öljy-yhtiöiden säiliöiden öljylaiturit sekä Containerships Ltd:n konttilaituri Hel-
singissä. Tarkennuksena mainittakoon, että myös Silja Linen käytössä olevat laiturit on varat-
tu ainoastaan sen käyttöön, mutta varustamo ei hoida itse lastinkäsittelyä. Kuusitoista satamaa 
eli kaksi kolmasosaa vastaajista ilmoitti, ettei tällaisia laituripaikkoja niiden alueella ole. 
 
Teollisuussatamien liikenne koostuu lähes täysin sataman omistajien omasta liikenteestä. Pa-
rissa satamassa on muutama prosentti muuta liikennettä. Osin muu liikenne koostuu saman 
konsernin muiden yksiköiden liikenteestä, joka käytännössä on omistajan omaa liikennettä. 
Jonkin verran muuta liikennettä syntyy siitä, että joitakin vieressä sijaitsevan yleisen sataman 
lastauksia tai lastien purkuja tehdään teollisuussataman laiturissa teknisistä syistä. 
 
Enemmistöllä eli 75 prosentilla kyselyyn vastanneista satamaoperaattoreista on yli kymmenen 
asiakasta. Yhdellä yrityksellä on 1–2 asiakasta, neljällä 3–5 ja yhdellä 6–10 asiakasta. Ope-
raattorin omistuspohjalla ei ole merkitystä asiakasmäärään. Hieman yli puolet vastaajista ar-
vioi, että oman yrityksen markkinaosuus pääasiallisessa toimintasatamassa on vähintään 80 
prosenttia. Kun vastaajien arvioimia markkinaosuuksia lasketaan satamittain yhteen, havai-
taan, että summat ylittävät useasti sata prosenttia eli vastaajat arvioivat helposti oman osuu-
tensa hieman yläkanttiin. Kyselyn perusteella on mahdotonta päätellä, liioittelevatko suuret 
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vai pienet yritykset markkinaosuuksiaan vaiko kenties molemmat. On myös huomattava, että 
ainakin osa vastaajista ilmoitti markkinaosuudekseen 100 prosenttia, mutta lisäsi, että neste-
bulkin hoitaa jokin muu yritys. 
 
Lähes 80 prosenttia satamaoperaattoriyrityksistä kertoi olevansa erikoistunut jonkin tietyn 
tavaralajin käsittelyyn. Metsäteollisuustuotteisiin erikoistuneita oli eniten, muita erikoistu-
miskohteita olivat sahatavara, irtolastit, nestebulk, suuryksikkökäsittely (vielä erikseen kontit 
ja ro-ro), teräs ja romu, junalauttatoiminta, uudet autot sekä projektilastit. 
 
Satamaoperaattorien omistus jakautuu siten, että metsäteollisuus omistaa neljäsosan kyselyyn 
vastanneista operaattoriyrityksistä kokonaan tai vähintään 80 prosenttisesti. Puolet yrityksistä 
on sellaisia, joiden omistajina on joko muu teollisuus tai muut omistajat. Kaksitoista yritystä 
eli vajaat 40 prosenttia vastaajista ilmoitti olevansa perheyrityksiä. 
 

6.1.4 Palveluiden toteutus satamissa  
 
Kyselyssä selvitettiin, miten alustekniset palvelut ja lastinkäsittelyyn liittyvät toiminnot toteu-
tetaan eri satamissa. Luotsaus satama-alueella on sellainen alustekninen palvelu, joka kaikissa 
satamissa toteutetaan ostopalveluperiaatteella eli palvelun tarvitsijat (alukset) hankkivat sen 
valtion Luotsausliikelaitokselta. Satamien henkilökuntaan kuuluneiden satamaluotsien aika on 
jäänyt taakse, eikä satamajärjestysten mukaan satama-alueilla ole pakko käyttää luotsia, ellei 
satamaviranomainen ole sitä erikseen määrännyt.  
 
Hinaus satama-alueella on lähes kaikissa satamissa ostopalveluna hankittava alustekninen 
palvelu. Hinaustarve on vähentynyt alusten teknisen kehittymisen vuoksi, ja kunnat ovat pää-
osin luopuneet omista satamahinaajista. Ainoastaan Oulun ja Kemin satamilla on omat sata-
mahinaaja-jäänmurtajat, joita tarvitaan erityisesti satamajäänmurtokäytössä paljon Perämeren 
pitkän jäätalven vuoksi. Porin kaupunki omistaa edelleen satamahinaajan, mutta se on jo mo-
nia vuosia ollut yksityisen hinaajavarustamon hoidossa. Satamanpitäjän omana työnä hinaus 
toteutetaan pohjoisen satamien lisäksi vain Fortumin Porvoon Sköldvikin ja Naantalin jalos-
tamoiden satamissa Fortumin omilla hinaajilla. Kaikissa satamissa ei hinauspalveluja tarvita 
lainkaan. 
 
Alusten kiinnitys ja irrotus sen sijaan hoidetaan ylivoimaisessa enemmistössä eli 85 prosentis-
sa vastanneista satamista satamanpitäjän omana työnä. Osassa satamia palvelu toteutetaan 
sekä omana työnä että ostopalveluna, sillä vastausten mukaan 21 prosentissa satamia kiinnitys 
ja irrotus hankitaan ostopalveluna. 
 
Alusten jätehuolto toteutetaan 74 prosentissa vastanneista satamista ostopalveluperiaatteella ja 
38 prosentissa omana työnä. Muutamissa satamissa palvelu toteutetaan molemmilla tavoilla. 
Korrelaatiota edelliseen kohtaan on havaittavissa, sillä yhtä satamaa lukuun ottamatta kaikissa 
satamissa, joissa kiinnitys ja irrotus hankitaan osittainkin ostopalveluna, hankitaan myös jäte-
huolto samalla periaatteella. Kaikki suuret satamat hoitavat molemmat palvelut omana työ-
nään. (Kuvio 2.) 
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Kuvio 2. Alusteknisten palvelujen toteuttamistapa satamissa, satamien prosenttiosuudet. Satamanpitäjän 
ja ostopalvelun yhteenlaskettu prosenttiosuus ei välttämättä ole 100, koska kaikkia palveluja ei ole tarjolla 
kaikissa satamissa ja joitakin palveluja toteutetaan samassa satamassa sekä omana työnä että ostopalve-
luna. 
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Kyselyyn vastanneista satamista 44 prosenttia ilmoitti, että yksi operaattoriyritys vastaa las-
tinkäsittelyyn liittyvien toimintojen käytännön hoitamisesta satamassa eli näissä satamissa 
ahtausliikkeellä on monopoliasema. Lähes 40 prosenttia satamista on sellaisia, joissa toimii 
vähintään kaksi operaattoria, mutta yhdellä operaattorilla on näissä satamissa hallitseva ase-
ma. Vain kaksi satamaa eli 6 prosenttia vastaajista ilmoitti, että satamassa toimii vähintään 
kaksi operaattoria eikä yhdelläkään niistä ole hallitsevaa markkina-asemaa. Näin ollen 82 
prosenttia suomalaisista satamista on sellaisia, joissa yhdellä operaattorilla on vähintään hal-
litseva markkina-asema. Neljäsosa vastaajista ilmoitti, että sataman lastinkäsittely poikkeaa 
em. malleista (tässäkin kysymyksessä osa vastaajista valitsi useamman vaihtoehdon). (Kuvio 
3.) Osassa niitäkin satamia, joissa on vain yksi operaattori, tietyistä lasteista eli käytännössä 
öljytuotteista huolehtivat öljy-yhtiöt itse. Teollisuussatamat hoitavat yleensä itse lastinkäsitte-
lyn tai operaattori kuuluu samaan konserniin. Yleisissäkin satamissa satama-alueella toimivat 
teollisuuslaitokset hoitavat omien lastiensa käsittelyn itse. 
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Kuvio 3. Lastinkäsittelyyn liittyvien satamatoimintojen hoitaminen satamissa, satamien prosenttiosuudet 
eri malleittain. 
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Operaattoreista 20 prosenttia ilmoitti toimivansa satamassa, jossa yritys itse on ainoa operaat-
tori. Hieman yli puolet vastasi, että satamassa toimii vähintään kaksi operaattoria, mutta että 
yhdellä on siellä hallitseva markkina-asema. Pari vastaaja toimii satamassa, jossa yhdelläkään 
operaattorilla ei ole hallitsevaa markkina-asemaa. Neljäsosa vastaajista toimii satamassa, jon-
ka lastinkäsittelyn hoitaminen poikkeaa em. malleista, useimmiten niin, että nestebulkin hoi-
taa jokin muu yritys. 
 
Alustyypeittäin tarkasteluna lastilauttojen lastinkäsittelyn hoitavat ahtausliikkeet lähes sata-
prosenttisesti useimmissa satamissa, mutta osan hoitavat varustamot (Viking Line ja Rederi 
Ab Lillgaard/Transmar Ab) itse. Tässä kohdassa Finnlines-konsernin osalta Finnsteven hoi-
tama lastinkäsittely luokiteltiin ahtausliikkeen hoitamaksi, ei varustamon omaksi hoidoksi. 
Konttilaivojen osalta myös satamanpitäjät hoitavat lastinkäsittelyä niissä satamissa, joissa on 
sataman omistamia konttinostureita, joita käyttävät sataman henkilökuntaan kuuluvat nostu-
rinkuljettajat. Irtolastilaivojen lastinkäsittelyssä on kaikkein eniten hajontaa. Lastinkäsittelyä 
hoitavat satamasta riippuen kaikki lomakkeessa mainitut toimijat eli satamanpitäjä (teolli-
suussatamissa), ahtausliike, varustamo/alus ja muu yritys. Samassa satamassakin lastinkäsitte-
ly voi jakautua kolmen tahon kesken. Etenkin kivihiilen osalta huomattavan osan purusta suo-
rittavat alukset itse. Myös muut yritykset saivat monissa satamissa merkittäviä prosent-
tiosuuksia valinnoista tässä kohdassa. 
 
Muiden kuivalastialusten lastinkäsittelyn hoitavat yleisissä satamissa ahtausliikkeet lähes sa-
taprosenttisesti ja vastaavasti teollisuussatamissa satamanpitäjät itse. Säiliöalusten osalta las-
tinkäsittelyn hoitavat teollisuussatamat itse tai yleisten satamien öljysatamissa öljy-yhtiöt. 
(Fortum esiintyy tässä kysymyksessä sekä varustamona että muuna yrityksenä.) Nestebulkin 
käsittely on selvästi eriytynyt siihen erikoistuneiden yritysten hoidettavaksi erillään muusta 
satamaoperoinnista. 
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Tehdyissä haastatteluissa tuli niin operaattoripuolelta kuin ay-liikkeenkin taholta esille kilpai-
lun lisäämisen suurin ongelma Suomessa: tavaravirtojen ohuus. Jos tavaravirrat useassa sata-
massa riittävät juuri ja juuri nykyiselle yhdelle operaattorille, ei pakollinen kilpailu vastaajien  
mielestä voi parantaa tilannetta. Toisen operaattorin tulo satamaan ei kasvata lastimäärää, 
vaan samaa kakkua on jakamassa kaksi yrittäjää. Palvelutaso uhkaa sen sijaan jopa laskea, jos 
luonnollista volyymia ei ole riittävästi ja pakolla lisätään tuotantokapasiteettia (= ahtausliik-
keitä). Kilpailua on nytkin, se vain tapahtuu satamien välillä eikä niinkään yhden sataman 
sisällä. Suurissa satamissa tilanne on hieman poikkeava, mutta tilanne niissäkään ei vastaa 
suurten eurooppalaisten satamien tilannetta. Kommenteissa toivottiinkin, että Suomen satami-
en erityispiirteet, ohuet tavaravirrat mukaan luettuna, pitäisi saada esille EU-lainsäädäntöön jo 
sen laatimisvaiheessa. 
 
Tavaravirtojen keskittäminen puolestaan ei onnistu mihin saakka hyvänsä. Pienten satamien 
sulkemisella ei saataisi kovin paljon keskittymistä aikaan, koska niiden volyymit ovat niin 
pieniä. Vasta kymmenen suurimman sataman joukossa tehtävät keskittämiset tuntuisivat. Ku-
kaan alalla toimivista ei kuitenkaan sano, että kyllä meidän sataman voi sulkea eikä juuri ku-
kaan nimeä mitään muutakaan satamaa, joka sopisi suljettavaksi. 
 
Ahtaustoiminnassa tarvittavien investointien suuruus on myös merkittävä kilpailun lisäämisen 
ongelma. Jotta uusi yritys voisi tosissaan ryhtyä kilpailemaan, pitäisi sen pystyä hankkimaan 
riittävän paljon kalliita lastinkäsittelylaitteita. Kun tähän lisää tavaravirtojen ohuuden aiheut-
taman työn vähyyden useissa satamissa, investointihalukkuus laskee aika alas. Joihinkin tiet-
tyihin lasteihin erikoistuneen yrityksen perustaminen on investointina huomattavasti helpom-
paa. Esimerkiksi trailereiden käsittelyyn olisi periaatteessa helppo tulla mukaan, koska parin 
vetomestarin hankinta riittäisi.  
 
Kiinteiden nostureiden omistus ja käyttö 
 
Noin 41 prosentissa kyselyyn vastanneista satamista ei ole kiinteitä eli kiskoilla liikkuvia sa-
tamanostureita tai muita lastinsiirtolaitteita kuten viljaimureita. Niissä satamissa, joissa näitä 
on, 17:ssa satamanpitäjä omistaa laitteet, kolmessa satamaoperaattori ja kahdessa muu yritys. 
Nostureiden ja muiden laitteiden käyttö jakautuu samalla tavalla eli omistajat yhtä satamaa 
lukuun ottamatta aina myös käyttävät laitteita. Kolmessa satamassa sataman omistamia laittei-
ta käyttävät myös operaattori/t ja muu/t yritys/yritykset. 
 
Haastatteluissa nousi esille tarve kehittää nosturitoimintoja. Sen mukaan satamanostureiden 
käyttö pitäisi siirtää satamanpitäjiltä operaattoreille. Nostureiden käyttöön toivottiin joustoa ja 
tehokkuutta. Saadun kommentin mukaan ei ole enää nykyajan vaatimusten mukaista, että nos-
turinkuljettajat ovat kunnallisia virkamiehiä, joiden työajat taukoineen eroavat operaattoriyri-
tyksen vastaavista. Myös erilaisia varallaoloaikakorvauksia ja muita lisäveloituksia kritisoi-
tiin. Toisaalta konttinosturit ja muut suuret lastinsiirtolaitteet ovat niin suuria investointeja, 
ettei operaattoreilla useimmiten ole ainakaan yksin varaa niiden hankintaan, vaan tällaiset 
sataman infrastruktuuriin kuuluvat hankinnat jäävät satamanpitäjän harteille. Sitä kautta on 
ollut luonnollista, että myös niiden käyttö on ollut omistajan hoidossa. Ahtausliikkeiden tasa-
arvoisuuden kannalta on hyvä, että nosturit ovat satamanpitäjän omistuksessa, koska silloin 
kaikilla on mahdollisuus niiden käyttöön. Omistuksesta huolimatta varsinainen nosturiope-
rointi voitaisiin hoitaa niinkin, että nosturia ohjaisi sitä kulloinkin tarvitsevan operaattorin 
työvoimaan kuuluva henkilö. 
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6.2 Sataman palvelutoiminnot 
 

6.2.1 Lainsäädäntö ja toiminnot – niiden toimivuus ja kehittämistarpeet 
 
Kyselyssä vastaajilta tiedusteltiin, ovatko nykyinen satamatoimintoja koskeva lainsäädäntö ja 
satamatoimintojen toteuttaminen käytännössä toimivia vai onko niissä kehittämistarpeita ja/tai 
ongelmakohtia. Vastausvaihtoehdot olivat seuraavat: 
 

1 = Nykyinen lainsäädäntö ja käytännöt ovat toimivia eikä niissä ole merkittäviä ongelmakohtia. 
2 = Nykyinen lainsäädäntö on toimiva, mutta satamatoimintojen käytännöissä on kehittämistarpei-

ta ja/tai ongelmakohtia. 
3 = Nykyisessä lainsäädännössä on kehittämistarpeita ja/tai ongelmakohtia, mutta satamatoiminto-

jen käytännöt ovat toimivia. 
4 = Sekä nykyisessä lainsäädännössä että käytännöissä on kehittämistarpeita ja/tai ongelmakohtia. 
5 = En osaa/halua vastata. 
6 = Ei merkitystä organisaatiomme kannalta. 

 
Seuraavissa vastausten jakautumisia esittävissä kuvioissa vaaka-akseleissa olevat numerot 
viittaavat näihin vastausvaihtoehtoihin.  
 
Hallinnolliset toiminnot 
 
Hallintopäätökset 
 
Satamanpitäjien tekemiin hallintopäätöksiin kuuluvat mm. lupien myöntö, toimitilojen vuok-
raaminen tai osoittaminen, palveluntuottajien valinta ja maankäyttöön liittyvät päätökset. Sa-
tamanpitäjien osalta 41 prosenttia vastaajista pitää nykyistä lainsäädäntöä ja käytäntöjä toimi-
vina, eikä koe niissä olevan merkittäviä ongelmakohtia. Muut vastaajat mainitsivat mahdolli-
sina ongelmina erilaisten lupakäytäntöjen lisääntymisen ja sen, että hallintovalitusprosessit 
kestävät aivan liian kauan. Yhdessä vastauksessa kommentoitiin, että Tullille veloituksetta 
luovutettavat valvontatilat aiheuttavat tulkintavaikeuksia (tullilaki 20§). 
 
Satamaoperaattorit ovat hieman satamanpitäjiä tyytymättömämpiä tilanteeseen hallintopäätös-
ten osalta, sillä 32 prosenttia vastaajista arvioi, että nykytilanteessa ei ole merkittäviä kehittä-
mistarpeita tai ongelmia. Informaation puutetta ja hitautta valiteltiin. 
 
Varustamoissa neljäsosa vastaajista oli täysin tyytyväinen nykytilanteeseen, mutta mitään 
erityisiä kehittämistarpeita tai ongelmakohtia ei nimetty. (Kuvio 4.) 
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Kuvio 4. Mielipiteiden jakautuma lainsäädännön ja käytäntöjen nykytilasta hallintopäätösten osalta. 
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Julkisoikeudelliset maksut ja niiden määräytymisperusteet 
 
Satamien perimiä julkisoikeudellisia maksuja ovat tavara-, alus-, matkustaja- ja jätehuolto-
maksut. Satamanpitäjien edustajista hieman yli puolet on sitä mieltä, että nykyinen järjestelmä 
toimii julkisoikeudellisten maksujen osalta hyvin. Lainsäädäntöön ollaan selvästi tyytymät-
tömämpiä kuin käytäntöön. Yhdessä kommentissa pidettiin ongelmana sitä, että julkisyhteisö 
ei voi ottaa huomioon taksoja määrätessään uskollisia asiakkaitaan, koska taksojen on oltava 
aina samat kaikille. Jääluokkamääräyksissä ja talvimerenkulussa nähtiin myös olevan kehit-
tämistarpeita. 
 
Operaattoripuolella 42 prosenttia vastaajista on tyytyväisiä nykyiseen järjestelmään. Väylä-
maksujärjestelmässä todettiin olevan kehittämistarpeita ja osalastiliikenteen maksuporrastusta 
vaaditaan oikeudenmukaisemmaksi. Yksi vastaaja katsoi, että korkeat maksut vievät merilii-
kenteeltä kilpailukyvyn ja estävät rannikko- ja sisävesiliikenteen laajentumisen. 
 
Varustamovastaajista kolmasosa on tyytyväisiä nykytilanteeseen ja neljäsosan mielestä sekä 
lainsäädännössä että käytännöissä olisi kehittämistä, mutta tarpeita ei erikseen mainittu. (Ku-
vio 5a.) 
 
Yksityisoikeudelliset maksut ja niiden määräytymisperusteet 
 
Satamien perimiä yksityisoikeudellisia maksuja ovat maksut sen tuottamasta palvelutoimin-
nasta. Näitä ovat mm. satamaluotsaus-, kiinnitys- ja irrotusmaksu, vesimaksu, alue- ja tila-
vuokrat, sähkön käytöstä perittävä korvaus ja punnitusmaksu. Selvä enemmistö, 65 prosenttia, 
satamanpitäjistä katsoo, että nykyinen järjestelmä toimii yksityisoikeudellisten maksujen osal-
ta hyvin. Mitään epäkohtia ei mainittu erikseen. 
 
Operaattoreista 45 prosenttia pitää nykyjärjestelmää toimivana. Ongelmana mainittiin, että 
sataman palvelutoiminnan maksut eivät ole neuvoteltavissa, vaan ne ilmoitetaan yksipuolises-
ti. 
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Varustamovastaajista vain neljännes pitää nykytilannetta toimivana. Etenkin lainsäädännössä 
koetaan olevan kehittämistarpeita (33 %), mutta neljäsosan mielestä sekä lainsäädännössä että 
käytännöissä olisi kehitettävää. Yhden vastaajan mukaan alukset joutuvat maksamaan palve-
luista, joita ne eivät käytä tai palveluista, joita käytetään, mutta joita niiden ei tarvitsisi käyt-
tää. Ongelmana mainittiin myös maksujen määräytymisperusteet, ja peräänkuulutettiin avoi-
muutta kustannusrakenteissa. Vapaa kilpailu nähdään toivottavana. (Kuvio 5b.) 
 
Kuviot 5a ja 5b. Mielipiteiden jakautuma lainsäädännön ja käytäntöjen nykytilasta julkis- (a) ja yksityis-
oikeudellisten (b) maksujen osalta. 
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Alustekniset palvelut 
 
Luotsaus satama-alueella 
 
Selkeä enemmistö satamanpitäjistä, lähes 71 prosenttia vastaajista, pitää satama-alueella ta-
pahtuvaan luotsaukseen liittyvää lainsäädäntöä sekä käytäntöjä toimivina. Myös operaattorien 
enemmistö on asiasta samaa mieltä, yksi vastaaja mainitsi kieliongelman. Varustamoissa tyy-
tymättömyyttä on enemmän, neljäsosan mielestä asiaan liittyy kehittämistarpeita tai ongelmia. 
Ainoa nimetty ongelma liittyy luotsauskieleen: vastaajan mukaan englanti pitäisi hyväksyä 
luotsauskieleksi. (Kuvio 6a.) 
 
Jäänmurto satama-alueella 
 
Jäänmurto koetaan lainsäädännön ja käytäntöjen osalta jokseenkin yhtä ongelmattomaksi sa-
tamanpitäjien keskuudessa kuin luotsauskin. Operaattoripuolella tilanne on samankaltainen. 
Yhden vastaajan mukaan jäänmurtopalvelut pitäisi saada tarvitsevien saataville. Ongelma 
liittyy talvisatamaluokitukseen: vastaaja edustaa ahtausliikettä, joka toimii sellaisessa sata-
massa, jolla ei ole talvisatamastatusta. Talvisatamakysymys jakaa mielipiteitä, sillä erään toi-
sen sataman edustajan mielestä ei missään nimessä saa avata uusia talvisatamia. Varustamois-
ta kolmasosa on tyytyväinen nykytilanteeseen. (Kuvio 6b.) 
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Kuviot 6a ja 6b. Mielipiteiden jakautuma lainsäädännön ja käytäntöjen nykytilasta satama-alueella ta-
pahtuvan luotsauksen (a) ja jäänmurron (b) osalta. 
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Hinaus satama-alueella 
 
Hinaustarve satama-alueella on vuosien mittaan vähentynyt merkittävästi alusten teknisen 
kehittymisen vuoksi. Lähes 74 prosenttia satamanpitäjistä kokee lainsäädännön ja käytäntöjen 
nykytilan hyvänä. Vain 6 prosenttia on sitä mieltä, että jotain kehitettävää olisi. Viidenneksel-
lä ei ole asiaan mielipidettä tai asialla ei ole merkitystä heidän satamansa osalta. 
 
Operaattoreista puolet pitää nykytilannetta hyvänä. Yksi operaattori mainitsee ongelmaksi 
sen, että hinauspalveluilla on vain yksi tarjoaja omassa satamassaan. Myös operaattoripuolella 
hinausta pidetään nykyään sangen vähämerkityksisenä. Viidesosan mukaan hinauksella ei ole 
merkitystä oman yrityksen toiminnan kannalta. Varustamoissa neljäsosa vastaajista kokee 
nykytilanteen toimivana ja yli puolet kokee, että joko lainsäädännössä, käytännöissä tai mo-
lemmissa on kehitettävää. Erityisiä kehittämistoiveita ei kuitenkaan vastauksissa mainit-
tu.(Kuvio 7a.) 
 
Aluksen kiinnitys ja irrotus 
 
Aluksen kiinnitys- ja irrotuspalvelujen järjestämisen nykytilaan ollaan satamissa tyytyväisiä, 
sillä peräti 82 prosenttia vastaajista katsoo tilanteen olevan kunnossa. Ainoassa kommentissa 
mainittiin, että alusten irrotus ja kiinnitys on työmarkkinaosapuolten monopoli, johon ei ole 
lainsäädäntöä. Myös operaattorit pitävät tätä tehtävä jokseenkin ongelmattomana, eikä varus-
tamoiden piiristäkään tullut mitään erityiskommenttia, vaikka tyytyväisten osuus muita ryh-
miä selvästi pienempi onkin. (Kuvio 7b.) 
 
Kiinnitykseen ja irrotukseen liittyviä odotusmaksuja ovat palvelujen käyttäjät kritisoineet 
etenkin taksoissa määriteltyjen sakkomaksujen osalta. 
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Kuviot 7a ja 7b. Mielipiteiden jakautuma lainsäädännön ja käytäntöjen nykytilasta satama-alueella ta-
pahtuvan hinauksen (a) sekä aluksen kiinnityksen ja irrotuksen (b) osalta. 
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Alusten jätehuolto 
 
Alusten jätehuoltopalveluun liittyvä lainsäädäntö ja sen käytännön toteuttaminen saivat muita 
tämän ryhmän palveluita enemmän kommentteja, ja myös kehittämistarpeita ja epäkohtia löy-
tyi. Noin 47 prosenttia satamanpitäjistä on sitä mieltä, että nykytila on toimiva. Viidennes 
katsoo, että asiaa koskevassa lainsäädännössä on parantamisen varaa. Jätehuollon maksuva-
pautusjärjestelmää luonnehditaan sekavaksi. Varustamot ja meklarit tuntevat huonosti maksu-
järjestelmän, kertoo yksi vastaaja. Toisen mukaan varustamot ilmoittavat sopimuksistaan eri 
satamien kanssa, mutta Merenkulkulaitoksen lupa- ja hyväksymispäätökset puuttuvat useasti. 
Kolmannen mielestä alusten toimintaan satamissa tulisi puuttua ja vaatia niitä toimimaan oi-
kein. Tällä hetkellä vastuuta alusten toimista siirretään satamille, joilla ei ole aina keinoja 
puuttua alusten käyttäytymiseen asiassa. Kommenttien yleissanoma on, että vastuuta asiassa 
pitäisi siirtää enemmän aluksille. Myös sitä kritisoitiin, että lainsäätäjä tekee lait ja asetukset 
aivan viime tipassa, eikä siirtymäaikaa ole. Säädösten toimeenpanossa on siksi vaikeuksia. 
 
Operaattorit ovat tyytyväisempiä jätehuollon nykytilaan, noin 60 prosentin mielestä järjestel-
mä toimii ilman suurempia ongelmia. Ainoa kommentti oli, että jätehuolto pitäisi saada 
asianmukaiseen järjestykseen myös käytännössä. 
 
Jos eivät satamanpitäjät ole tyytyväisiä jätehuoltoasiaan, niin eivät sitä ole varustamotkaan. 
Vain neljännes pitää nykytilaa toimivana. (Kuvio 8.) 
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Kuvio 8. Mielipiteiden jakautuma lainsäädännön ja käytäntöjen nykytilasta alusten jätehuollon osalta. 
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Operaattorit ja varustamojen edustajat esittivät myös kaikkia alusteknisiä palveluja yhteisesti 
koskevia kommentteja. Kaikkiin alusteknisiin palveluihin todettiin liittyvän se ongelma, että 
palvelu ei lähde niinkään asiakkuuden vaan rahankeruun kannalta. Termi pakkorahastuskin 
mainittiin. Palveluiden hoidossa sanottiin olevan jäykkyyttä ja osin monopolijärjestelmä, mitä 
kritisoitiin. Satamatoimintoihin vaaditaan lisää kilpailua poistamalla privilegiot ja monopolit. 
Myös sellainen väite esitettiin, että tehottomat ja kalliit satamat haittaavat Suomen teollisuu-
den kilpailukykyä Yhdessä kommentissa sanottiin, että lainsäätäjän tehtävänä on luoda peli-
säännöt, ei päättää, kuka saa palvelut toteuttaa.  
 
Lastinkäsittelypalvelut 
 
Tavaran purkaus ja lastaus 
 
Satamien edustajista yli puolet (56 %) pitää tavaran purkaukseen ja lastaukseen liittyvää lain-
säädäntöä ja käytäntöjä toimivana. Vajaat 20 prosenttia pitää lainsäädäntöä toimivana, mutta 
katsoo, että käytännöissä olisi kehittämisen tarvetta. Kymmenisen prosenttia on sitä mieltä, 
että molemmat kaipaavat kehittämistä. Yhdeksi ongelmaksi koetaan ahtaustyön määrittelemi-
nen ILO:n toimesta rekisteröityjen työntekijöiden yksinoikeudeksi, mikä rajoittaa vapaata 
kilpailua. Vastauksissa kommentoitiin muun muassa, että AKT:llä ja muilla työntekijäjärjes-
töillä on liian suuri valta ja mahdollisuus halutessaan "kiristää" lakoilla ja muilla vastaavilla 
keinoilla.   
 
Toisena keskeisenä ongelmakohtana satamissa pidetään nykyisiä työaikajärjestelyjä ja niiden 
aiheuttamaa kustannustasoa. Vastauksissa toivottiin mm. siirtymistä kolmivuorotyöhön ahta-
uksessa. Tätä perusteltiin muun muassa sillä, että laivat kulkevat Euroopan ja maailman isojen 
satamien aikataulussa, jonka mukaan ne saapuvat meille. Erään vastaajan mukaan käytännös-
sä satamassa laivoja on hyvin vähän alkuviikosta parhaana työaikana. Suuri osa laivoista saa-
puu vasta loppuviikkoon, joka tuo painetta yli-, yö- ja viikonlopputöihin. Tämä on sekä kallis-
ta että henkilöstön joustavuutta vaativaa työtä. Pelkona on, että nykyisillä työaikajärjestelyillä 
ja -malleilla menetetään sekä asiakkuuksia (suurten kustannusten takia) ja että henkilöstön 
halu jatkuvaan ylityön tekemiseen hiipuu. Työaikojen tulisi elää markkinoiden ja liikenteen 
mukaisesti esimerkiksi periodityö- tai jollakin muulla mallilla. Satamaa rasittavat myös erit-
täin kalliit sopimukset työn tekemisestä, koska historialliset "saavutetut edut" ovat periytyneet 
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nykypäiviin vailla perusteita. Näitä on vaikea purkaa ja henkilöstö pystyy dominoimaan tilan-
netta satamassa ylityöhalukkuudellaan em. syistä. 
 
Ahtaustyöhön liittyvät ongelmakohdat koskevat lähinnä yleisiä satamia. Teollisuussatamissa 
lastinkäsittely tapahtuu enimmäkseen omin voimin, jolloin työssä sovelletaan yrityksessä 
muutenkin käytössä olevia työaikajärjestelyjä. 
 
Operaattorien piirissä nykytilanteeseen ollaan satamia tyytyväisempiä, sillä 65 prosenttia vas-
taajista pitää nykytilaa toimivana ja reilu viidennes kokee asiassa olevan merkittäviä kehittä-
mistarpeita. Kritiikki kohdistuu täälläkin ammattijärjestöihin. Yhden kommentin mukaan ay-
monopoli estää alan kehityksen sekä uusien kilpailukykyisten toimintamallien ja yritysten 
synnyn. 
 
Varustamoissa ollaan nykytilaan kaikkein tyytymättömimpiä. Kaksi kolmasosaa vastaajista 
on sitä mieltä, että joko lainsäädännössä tai käytännöissä tai molemmissa on ongelmia, ja vain 
neljännes on tyytyväinen nykytilaan. Lastinkäsittelyssä työskenteleville viikonloppu- ja juh-
lapyhätöistä maksettavia korvauksia pidetään kohtuuttomina. Työaikojen parempaa hyödyn-
tämistä toivotaan, koska nyt pääomat seisovat iltaisiin ja viikonloppuisin. Yhdessä vastauk-
sessa ihmeteltiin, miksi muutaman lastaus- ja purkaushenkilön takia alus odottaa koko viikon-
lopun ja seisoo tuottamattomana. Toimintaa haittaavana tekijänä mainittiin myös lastin itsekä-
sittelyn mahdottomuus yleisissä satamissa. (Kuvio 9.) 
 
Kuvio 9. Mielipiteiden jakautuma lainsäädännön ja käytäntöjen nykytilasta tavaran purkauksen ja lasta-
uksen osalta. 
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Ammattiyhdistysliikkeen näkemykset ahtaustyön suorittamisen ehdoista eroavat selvästi toi-
saalta varustamojen ja toisaalta operaattorien näkemyksistä. Etenkin joidenkin varustamojen 
voimakkaasti ajamaa lastin itsekäsittelymahdollisuutta ahtausalan työntekijöitä edustava Au-
to- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry vastustaa jyrkästi. AKT:n näkemyksen mukaan 
ahtaustyö kuuluu ainoastaan rekisteröidyille ahtaajille, ja ahtaustyö käsittää sekä lastin kiinni-
tyksen ja irrotuksen niin satamassa kuin aluksella että varsinaisen lastauksen ja purun. 
AKT:lla on kielteinen kanta alusten lastin itsekäsittelyyn ja merimiesten osallistumiseen las-
tinkäsittelyyn. Itsekäsittelyä tapahtuu tällä hetkellä etenkin kivihiilen tuonnissa. Kivihiilen 
itsekäsittelyn sopimustila on epäselvä, koska kaikkien osapuolten näkemykset asiasta eroavat 
toisistaan. Eri ammattiliitotkin kommentoivat tilannetta eri tavalla. 
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Nykyisten sopimusten mukaan laiva-ahtausta (aluksen lastaus ja purku) ei voida tehdä sään-
nöllisenä työnä yöaikaan, vaan se on silloin tehtävä ylityönä. Asiasta on käyty jonkin aikaa 
sitten neuvotteluja, mutta ne ovat katkenneet tuloksettomina. Muu lastinkäsittely satamissa 
onnistuu säännöllisenä yötyönäkin esimerkiksi paperialan sopimusehdoilla. AKT:n mielestä 
ahtausala on hyvinkin joustava vastoin toisen osapuolen näkemyksiä. Kyse onkin ensisijaises-
ti hinnasta. Kaiken työn teettäminen kaikkina vuorokauden aikoina kaikkina päivinä on peri-
aatteessa mahdollista, kun siitä maksetaan sovitut korvaukset. Näiden korvauksien suuruus ja 
kohtuullisuus on ongelman ydin: AKT:n mielestä korvaukset ovat oikeutetut ja operaattorien 
sekä varustamojen mielestä kohtuuttomat. 
 
Ammattiliitoissa operaattoreiden ja varustamojen pyrkimystä tiiviiseen yhteistyöhön pidetään 
hieman tai mahdollisesti ongelmallisena, koska operaattoriyrityksen arvellaan yrittävän ohit-
taa ahtaajat.  
 
Kuormaus, uudelleenlastaus ja muu terminaalin sisäinen kuljetus 
 
Satamien ja operaattorien vastauksissa arviot olivat hyvin samansuuntaisia kuin tavaran pur-
kauksen ja lastauksenkin kohdalla. Kuormausta ja muuta terminaalin sisäistä kuljetusta ei 
kommentoitu erikseen. 
 
Varustamoissakin vastaukset olivat muuten hyvin samansuuntaisia, mutta useat kokivat nämä 
palvelut ja varastoinnin sellaisiksi, ettei niistä osattu esittää arviota tai ne eivät vaikuta yrityk-
sen toimintaan. (Kuvio 10a.) 
 
Varastointi 
 
Varastointiakaan ei juuri erikseen kommentoitu. Yhden operaattorin kritiikissä sanottiin, että 
isoista satamista on tullut rahastusautomaatteja, koska esimerkiksi tonttivuokrat ovat huippu-
kalliita. (Kuvio 10b.) 
 
Kuviot 10a ja 10b. Mielipiteiden jakautuma lainsäädännön ja käytäntöjen nykytilasta kuormauksen, uu-
delleenlastauksen ja muun terminaalin sisäisen kuljetuksen sekä varastoinnin osalta. 
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Matkustajapalvelut 
 
Matkustajien ottaminen alukseen ja laskeminen maihin 
 
Matkustajapalveluihin liittyvä nykyinen lainsäädäntö ja palvelujen käytännöt ovat tämän sel-
vityksen mukaan kunnossa. Satamien vastaajista 62 prosenttia katsoo, ettei matkustajapalve-
luilla ole merkitystä oman sataman kannalta ja 6 prosentilla ei ollut kantaa asiaan. Ne, joille 
asialla on merkitystä, pitävät nykytilaa hyvänä. Näiden joukossa myös niitä satamia, joissa ei 
ole matkustajaliikennettä. Kehittämistarpeita tai ongelmia ei vastausten mukaan ole. 
 
Yli 80 prosenttia satamaoperaattoreista vastasi, ettei matkustajapalveluilla ole merkitystä 
oman yrityksen kannalta tai ei osannut arvioida toimintojen nykytilannetta. Loput ovat sitä 
mieltä, että tilanne on hyvä. Varustamojen vastaukset ovat samansuuntaisia. Enemmistölle 
matkustajapalveluiden järjestämisellä ei ole merkitystä tai niitä ei osata arvioida. Muutaman 
mielestä asiat ovat hyvin ja parin mielestä kehittämistä löytyisi. (Kuvio 11.) 
 
Kuvio 11. Mielipiteiden jakautuma lainsäädännön ja käytäntöjen nykytilasta matkustajapalveluiden jär-
jestämisen osalta. 
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Satamanpitäjien viranomaistehtävät 
 
Tilastointi 
 
Enemmistö eli 56 prosenttia satamavastaajista oli tyytyväisiä nykyisen tilastointijärjestel-
mään. Usealta vastaajalta tuli kritiikkiä sille, että Merenkulkulaitoksen kuukausitilastossa ei 
ole mukana kotimaan liikennettä, vaan ainoastaan ulkomaan liikenne. Satamien kannalta 
kumpikin liikenne on aivan yhtä tärkeitä, ja pelkkä ulkomaan liikenteen kuukausitilastojen 
julkaiseminen antaa väärän kuvan sataman kokonaisliikenteestä. Tämä korostuu etenkin niissä 
satamissa, joissa kotimaan liikenteen osuus on suuri.  
 
Satamaoperaattorit ovat pääosin tyytyväisiä tilastoinnin järjestämiseen. Ainoa kriittinen 
kommentti oli, että tilastointia on, vaan ei operaattorin tiedossa. Varustamoissa tyytyväisten 
osuus oli pienempi kuin niiden, joiden mielestä tilastoinnissa olisi kehitettävää. Tilastoinnista 
toivottiin yhtenäisempää. Lisäksi toivottiin, että meklareille tulisi pakolliseksi ilmoittaa Port-
Netiin alusten lastatut ja puretut määrät tarkasti. (Kuvio 12a.) 
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Vaarallisten aineiden käsittely ja säilyttäminen 
 
Satamien vastaukset jakautuivat niin, että puolet on sitä mieltä, että vaarallisten aineiden kä-
sittelyä ja säilyttämistä koskeva lainsäädäntö ja käytäntöjen nykytila ovat toimivat, kolmannes 
katsoi, ettei asialla ole merkitystä oman sataman kannalta tai ei osannut vastata ja viidennek-
sen mielestä asiassa on kehittämistä. Satamat, joiden mielestä vaarallisten aineiden käsittely ei 
ole sataman kannalta merkityksellistä, olivat joko teollisuussatamia tai pieniä satamia, joissa 
vaarallisia aineita ei kulje. Vastaaja, jonka mielestä asiassa on kehittämistarpeita, on sitä miel-
tä, että vaarallisten aineiden käsittelyn valvontavastuu ei ole selvä ja että osaaminen satama-
laitoksissa on usein heikkoa. 
 
Operaattoreistakin puolet oli sitä mieltä, että vaarallisten aineiden käsittelyn nykytila on toi-
miva. Lainsäädäntöön oltiin tyytyväisempiä kuin käytäntöjen toimivuuteen. Varustamovasta-
ukset jakautuivat aika tasaisesti eri vaihtoehtojen välillä, eikä mitään erityistä kommentoita-
vaa asian tiimoilta tullut esille. (Kuvio 12b.) 
 
Kuviot 12a ja 12b. Mielipiteiden jakautuma lainsäädännön ja käytäntöjen nykytilasta tilastoinnin (a) sekä 
vaarallisten aineiden käsittelyn ja säilyttämisen (b) osalta. 
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Satamajärjestyksen ja yleisen turvallisuuden valvonta 
 
Satamista vajaa puolet (47 %) katsoi, että järjestyksen ja turvallisuuden valvontaa koskeva 
lainsäädäntö ja käytännöt ovat nyt toimivat, mutta myös tyytymättömien osuus oli huomatta-
van suuri, yhteensä 44 prosenttia. Vastaajista 12 prosenttia katsoi, että lainsäädännössä on 
kehittämistarpeita ja ongelmakohtia, mikä on poikkeuksellisen suuri osuus verrattuna muihin 
tämän aihepiirin kysymyksiin. Lähes 15 prosenttia vastaajista katsoi, että sekä lainsäädännös-
sä että käytännöissä on kehitettävää. ISPS-koodin käyttöönoton osuminen tämän kyselyn to-
teuttamisajankohtaan vaikutti varmasti osaltaan kriittisyyteen, koska asia oli juuri nyt sata-
missa päällimmäisenä huolenaiheena. Kritiikkiä järjestelmän käyttöönottoon tuli muutamilta 
vastaajilta. Niin pienissä yleis- kuin teollisuussatamissakin järjestelmä koettiin jotenkin vie-
raana. Yksi vastaaja kommentoi, ettei pidä ISPS-systeemin toteuttamista järkevänä, vaan by-
rokraattisena ja kustannuksia turhaan tuovana. Kevyempi suhtautuminen olisi hänen mieles-
tään ollut erittäin perusteltua. Yleisellä tasolla kommentoitiin, että kansainvälisten määräysten 
määrä alkaa kasvaa liian suureksi. 
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Operaattoripuolella selvä enemmistö oli tyytyväisiä nykytilaan niin lainsäädännön kuin käy-
täntöjenkin osalta. Käytännön valvontaa pidettiin yhdessä vastauksessa heikkona. ISPS:n to-
dettiin parantavan turvallisuutta ja liikennejärjestelyjä. Varustamoista ei tullut asiaan kom-
mentteja, muutaman mielestä kehitettävää olisi tässäkin asiassa. (Kuvio 13a.) 
 
Satama- ja merenkulkualan ammattiliittojen mielestä ISPS-järjestelmän käyttöönotto on posi-
tiivinen asia, koska työturvallisuus satamissa paranee, kun sivulliset eivät pääse satama-
alueille työkoneiden sekaan. 
 
Liikenteen ohjaus 
 
Liikenteen ohjauksella tarkoitetaan tässä yhteydessä alusliikenteen ohjausta, johon kuuluvat 
mm. alusten sijoittamis- ja siirtämispäätökset. Liikenteen ohjauksen nykytilaan oltiin satamis-
sa pääosin tyytyväisiä. Ainoastaan yhdestä satamasta kommentoitiin, että sijoittamispäätökset 
tuottavat usein ristiriitatilanteita. 
 
Satamaoperaattoreista yli 70 prosenttia pitää nykytilannetta toimivana. Yhden vastaajan mie-
lestä laiturien käyttöön vaikuttavista erioikeuksista pitäisi päästä eroon. Varustamoiden vasta-
uksissa ei asiaa kommentoitu, lainsäädäntöä pidetään toimivana, mutta käytännöissä nähdään 
olevan kehittämistarpeita. (Kuvio 13b.) 
 
Kuviot 13a ja 13b. Mielipiteiden jakautuma lainsäädännön ja käytäntöjen nykytilasta satamajärjestyksen 
ja yleisen turvallisuuden valvonnan (a) sekä liikenteen ohjauksen (b) osalta. 
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6.2.2 Viranomaisvastuu 
 
Kuten tässä selvityksessä on jo todettu, satamanpitäjällä on useita viranomaistehtäviä, jotka 
perustuvat joko lakeihin, asetuksiin tai satamien omiin satamajärjestyksiin. Viranomaistehtä-
vien hoitaminen edellyttää satamanpitäjiltä myös viranomaisvastuuta. Satamat ovat vuosien 
mittaan kehittyneet osin organisaatiorakenteen muuttumisen kautta, mutta myös siitä riippu-
matta kaupallisen liiketoiminnan periaatteiden mukaisesti toimiviksi talousyksiköiksi. Nyky-
ään satamat toimivat samanaikaisesti sekä viranomaisina että mahdollisimman hyvää talou-
dellista tulosta tavoittelevina toimijoina. 
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Selvitykseen liittyneessä kyselyssä kysyttiin sekä satamanpitäjiltä että satamien sidosryhmiltä, 
onko satamanpitäjän toimiminen eräänlaisessa kaksoisroolissa yhtäaikaa sekä viranomaisena 
että liiketoiminnan harjoittajana aiheuttanut tai voisiko se aiheuttaa ristiriitatilanteita. Vastaa-
jia pyydettiin myös tarkentamaan, minkälaisia ristiriitatilanteita on aiheutunut tai milloin niitä 
voisi aiheutua. 
 
Satamanpitäjät itse ovat hyvin luottavaisia siihen, että kaksoisrooli ei aiheuta intressiristiriitaa. 
Kyselyyn vastanneista peräti 85 prosenttia ilmoitti, ettei ristiriitatilanteita ollut aiheutunut. 
Vain viiden vastaajan mielestä tällaisia tilanteita on ollut. Yhden vastaajan mukaan yksityinen 
yritys ja sen henkilökunta ei voi olla viranomaisena. Toisen mielestä laivojen käsittelyjärjes-
tyksestä päättäminen johtaa aina asiakkaiden eriarvostamiseen. Viranomaisvastuut ja -vel-
voitteet sekä liiketoiminnan tulostavoitteet ovat hänen mukaansa aika-ajoin ristiriidassa. Yksi 
kommentoi tilannetta siten, että satamanpitäjä on tuomari ja pelaaja samalla kertaa. Haastatte-
luissa ja kyselyvastauksissa tuli esille, että satamatoimintoja koskevien lakien kokoaminen 
yhteen selkeyttäisi mm. vastuukysymyksiä. 
 
Ristiriitatilanteiden syntymistä piti 21 prosenttia satamanpitäjistä mahdollisina. Näin voisi 
yhden vastaajan mukaan tapahtua, jos satamapalveludirektiivi astuisi voimaan. Toisen mieles-
tä tilanne on mahdollinen aina, kun satamanpitäjältä edellytetään viranomaistoimintaa. ISPS-
koodin käyttöönotolla saattaa olla ristiriitatilanteita lisääviä vaikutuksia, sillä turva- ja ympä-
ristöasioiden mainittiin lisäävän ongelman todennäköisyyttä. Toisena tekijänä mainittiin tu-
losvastuu, joka johtaa henkilöresurssien minimointiin, mikä puolestaan lisää ylityötä ja kas-
vattaa henkilöstön kuormituksen suureksi joka tasolla. Toisaalta neljännes vastaajista mainitsi 
erikseen, ettei pidä ristiriitatilanteita todennäköisinä tulevaisuudessakaan. Hyvin toimivassa 
satamassa ristiriitatilanteet sovitaan turvallisuuden ja liiketoiminnan häiriintymättä perusteli 
yksi vastaaja näkemystään. 
 
Satamaoperaattoreiden mielestä intressiristiriitaa esiintyy enemmän kuin satamanpitäjät itse 
arvioivat, mutta operaattoreistakin noin 75 prosenttia on sitä mieltä, että kaksoisrooli ei aiheu-
ta intressiristiriitaa. Kommentteina esitettiin, että välillä satamanpitäjät eivät itsekään tiedä, 
millä tuolilla istuvat. Satamanpitäjät saivat kritiikkiä myös siitä, että ne yhden vastaajan mie-
lestä yleisesti tukevat hallitsevan ahtausmonopolin toimintaa. Toinen epäili, että sataman 100-
prosenttinen omistus kilpailevassa ahtausliikkeessä on johtanut epäterveeseen kilpailuun. 
 
Noin 30 prosenttia satamaoperaattoreista piti ristiriitatilanteiden syntymistä mahdollisena tai 
todennäköisenä. Näin voisi vastaajien mukaan käydä uuden yrityksen pyrkiessä mukaan sa-
tamatöihin, nosturipalveluja tai muita alihankkijoita valittaessa, kehittämispyrkimyksissä ja 
tilanteessa, jossa satamayhtiö tarjoaa tavarankäsittelypalveluita tappiolla ja subventoimalla 
niitä muilla palvelutuotoilla (esim. tavaramaksuilla). ISPS-koodi mainittiin täälläkin: ISPS-
koodin edellyttämät turvajärjestelyt lisäävät kustannuksia ja hämärtävät liiketoiminnan roolia. 
Lisäksi yksi vastaaja oli sitä mieltä, että periaatteessa ristiriidat ovat mahdollisia riippuen sa-
tamaviranomaishenkilöstä. Neljännes vastaajista ei pitänyt ristiriitatilanteita mahdollisina tai 
todennäköisinä jatkossakaan. Näin ainakin siinä tapauksessa, jos sataman rooli pysyy nykyi-
sissä tehtävissä. 
 
Kyselyyn vastanneista varustamoiden edustajista 75 prosenttia katsoi, ettei satamanpitäjän 
mahdollinen kaksoisrooli aiheuta ristiriitatilanteita. Ne, joiden mielestä ongelmia aiheutuu, 
perustelivat näkemystään mm. sillä, että satamanpitäjä tulkitsee, seuraa ja tutkii omaa toimin-
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taansa itse. Vastauksissa esiintyi myös väite, jonka mukaan muiden operoijien mahdollisuuk-
sia toimia satamassa on rajoitettu. 
  
Ristiriitatilanteiden syntymisen mahdollisuudesta varustamovastaajien arviot jakautuivat tasan 
siten, että kolmasosa vastasi ”kyllä”, kolmasosa ”ei” ja kolmasosa jätti kohdan tyhjäksi. ISPS-
koodin soveltaminen mainittiin näissäkin vastauksissa yhdeksi mahdolliseksi ongelman aihe-
uttajaksi. Toisena asiana mainittiin, että mikäli lastinkäsittely vapautuu, saattaa tulla ongelmia 
oman ja vieraan operaattorin kesken. (Kuvio 12.) 
 
Etujärjestöissä ristiriitatilanteita pidettiin teoreettisesti mahdollisina, kun satama valvoo omaa 
toimintaansa, mutta välittömiä riskejä ei nähty olevan olemassa. Satamat ovat haastateltujen 
mukaan oivaltaneet, että viranomais- ja liiketoimintaroolit täytyy pitää erillään. Kilpailu voi 
tosin vääristyä toisaalta alihinnoittelun kautta, kun sataman liikennemääriä yritetään kasvat-
taa, ja toisaalta ylihinnoittelun kautta, jos määräävää markkina-asemaa käytetään väärin. 
 
Kuvio 12. Vastausten jakautuma vastaajaryhmittäin kysymykseen, onko satamanpitäjän toimiminen 
kaksoisroolissa yhtä aikaa sekä viranomaisena että liiketoiminnan harjoittajana aiheuttanut ristiriitati-
lanteita. 
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6.3 Toimintaedellytykset satamissa 
 
Kyselyllä kartoitettiin satamanpitäjien ja sidosryhmien näkemyksiä siitä, ovatko toimintaedel-
lytykset satamissa toimivilla eri yrityksillä yhtä hyvät, onko satamassa joillakin yrityksillä 
etukäyttöoikeuksia satamanpitäjän omistamiin laitureihin, terminaaleihin, nostureihin tai vas-
taaviin ja onko olemassa tekijöitä, jotka rajoittavat operaattoreiden työskentelyhalukkuutta 
satamissa. Osa kysymyksistä oli suunnattu vain tietyille vastaajaryhmille tai muotoiltu erilai-
seksi vastaajaryhmittäin. 
 

6.3.1 Toimintaedellytysten puutteet, rajoitukset ja yritysten eriarvoisuudet 
 
Satamanpitäjiltä kysyttiin, onko sataman tietoon tullut arvostelua sataman käyttäjien taholta 
tietyistä asioista. Toimintaedellytysten puutteesta tai rajoittamisesta satamassa tai sen lähei-
syydessä valituksia oli tullut noin 32 prosentissa satamista. Valitukset liittyivät lastinkäsitte-
lyn rajoituksiin haitallisten ympäristövaikutuksien vuoksi tai edellytysten niukkuuteen, ei sa-
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tamanpitäjän harjoittamaan kilpailun rajoittamiseen. Yhden teollisuussataman vastauksessa 
mainittiin, että valituksia oli tullut siitä, ettei ulkopuolisten lastien käsittely ole ollut mahdol-
lista. Tonttien jakamisesta/saatavuudesta oli valituksia tullut vain neljään satamaan ja toimiti-
lojen käyttämiseen liittyvistä epäkohdista vain kahteen. Toisen yrityksen saamiin etusija-
asemiin liittyvistä valituksista kertoi neljä satamaa. Yhdessä satamassa operaattoria on syytet-
ty omien laivojen suosimisesta. Vastaajan mukaan asiakkaiden on vaikea ymmärtää, mikäli 
satama ei tuota palvelua joka hetki viikonloput ja juhlapyhät mukaan lukien. Käyttörajoituk-
sista oli kantautunut valituksia viiden satamanpitäjän korviin. Erikseen mainitussa tapaukses-
sa valitus liittyi laiturien kantavuuteen nostureiden käytön yhteydessä. (Kuvio 13.) 
 
Kuvio 13. Satamanpitäjien vastausten jakautuma kysymykseen, onko heidän tietoonsa tullut arvostelua 
sataman käyttäjien taholta tietyistä asioista.  
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Satamaoperaattoreilta kysyttiin, onko yritys kokenut, että sen toimintaedellytykset satamassa 
tai satamissa eivät ole yhtä hyvät kuin mahdollisilla kilpailijoilla ja onko jokin em. asioista 
aiheuttanut haittaa tai ongelmia yrityksen toiminnan kannalta. Toimintaedellytysten puutetta 
tai rajoittamista satamassa tai sen läheisyydessä on kokenut 30 prosenttia vastaajista, epätasa-
arvoisuutta tonttien jakamisessa tai puutteita niiden saatavuudessa 23 prosenttia ja toimitilojen 
käyttämiseen liittyviä epäkohtia niin ikään 23 prosenttia vastaajista. Kovinta kritiikkiä esitti 
vastaaja, jonka mukaan satamat estävät kilpailua ja tukevat monopoleja tontti- ja hinnoittelu-
politiikallaan. Toisaalta sitäkin kritisoitiin, että uusia toimijoita suositaan vanhojen kustan-
nuksella, joten mielipiteet vaihtelevat luonnollisesti kovasti sen mukaan, kenen näkökulmasta 
asiaa katsotaan. 
 
Noin 30 prosenttia satamaoperaattorivastaajista on kokenut, että jokin toinen yritys oli saanut 
satamassa etusija-aseman. Tällaisena mainittiin esimerkiksi kilpailijan liian pitkät vuokraso-
pimukset sataman varastotiloista. Käyttörajoituksista on aiheutunut haittaa noin 30 prosentille 
vastaajista. Esimerkkeinä mainittiin oman nosturin käytön rajoitukset tietyillä laitureilla ja 
operointiaikaan liittyvät rajoitukset. Operointiaikojen rajoitukset koskevat kuitenkin kaikkia 
toimijoita ja perustuvat työn aiheuttamiin meluhaittoihin eivätkä ole siten aseta yrityksiä kes-
kenään eriarvoiseen asemaan. Sama pätee siihen, että tietty liikenne ja lastit ovat kiellettyjä 
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tietyillä alueilla. Laiturikapasiteetin vähäisyys mainittiin muutamassa vastauksessa. Lisäksi 
esille tuotiin etuoikeudet, liian pieni toiminta-alue ja käyttämättömien alueiden vajaakäyttö. 
(Kuvio 14.) 
 
Kuvio 14. Satamaoperaattorien vastausten jakautuma kysymykseen, onko jokin alla olevista asioista ai-
heuttanut haittaa tai ongelmia yrityksen toiminnan kannalta.  
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Epätasa-arvoisuutta ovat kokeneet erityisesti ne operaattorit, jotka toimivat satamissa, jossa 
jollakin toisella operaattoriyrityksellä on hallitseva markkina-asema. Sellainenkin tapaus il-
meni, jossa suurempi yritys oli kokenut epätasa-arvoisuutta suhteessa pienempään kilpaili-
jaansa. Yksin satamassa toimivat operaattorit olivat lähes kaikki tyytyväisiä toimintaedelly-
tyksiinsä. Parin vastaajan mielestä toimintaedellytysten puutetta oli tällaisessakin tapauksessa, 
mutta se liittyi esimerkiksi sataman liian vähäisiin liikennemääriin tai infrastruktuurin puuttei-
siin. 
 
Varustamoissa ei ole koettu epätasa-arvoa toimintaedellytyksissä toisiin varustamoihin verrat-
tuna. Ainoana kommenttina mainittiin, että ”first in, first out” -periaate ei aina toimi. 
 

6.3.2 Etukäyttöoikeudet 
 
Kyselyn mukaan 44 prosenttia satamista on sellaisia, joissa joillakin yrityksillä on etukäyttö-
oikeuksia satamanpitäjän omistamiin laitureihin, terminaaleihin, nostureihin tai vastaaviin. 
Yleensä kyse on tiettyjen laitureiden varaamisesta tietyille lasteille, joilla on vain yksi vas-
taanottaja tai laivaaja. Tyypillisiä esimerkkejä ovat öljynjalostamoiden tai öljyvarastojen lai-
turit, kivihiilivoimaloiden laiturit ja matkustaja-autolauttalaiturit sekä niihin liittyvät termi-
naalirakennukset. Tavallista on myös se, että lähes kaikilla säännöllistä linjaliikennettä har-
joittavilla varustamoilla on jonkinasteinen etukäyttöoikeus laituripaikkaan ja tarvitsemiensa 
nosturien käyttöön. Muuten satamissa toimitaan aikaprioriteetin mukaan eli alukset pääsevät 
laituriin saapumisjärjestyksessä. Teollisuussatamissa laiturit ovat luonnollisesti aina sataman-
pitäjän oman etukäyttöoikeuden piirissä. 
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6.3.3 Operaattorien työskentelyhalukkuus 
 
Kyselyssä tiedusteltiin vastaajilta, onko näiden mielestä olemassa joitakin tekijöitä, jotka ra-
joittavat operaattorien työskentelyhalukkuutta satamissa. Vastaajia pyydettiin myös tarkenta-
maan, mitä nämä mahdolliset tekijät ovat. 
 
Satamanpitäjistä 41 prosenttia katsoi, että työskentelyhalukkuutta rajoittavia tekijöitä on ole-
massa ja 53 prosenttia, että niitä ei ole. Tarkennuksina annetut tekijät jakautuivat karkeasti 
kahteen ryhmään: työmarkkinapoliittisiin ja toimintaedellytysten puutteesta johtuviin tekijöi-
hin. Viidessä vastauksessa mainittiin työmarkkinapolitiikka jossain muodossa ja seitsemässä 
joidenkin toimintaedellytysten niukkuus. Osassa vastauksia mainittiin molemmat. Osa ei ha-
lunnut nimetä tekijöitä. 
 
Yhdessä vastauksessa kommentoitiin, että työntekijäjärjestöt ja "historian jäänteet" vinoutta-
vat alaa ja rajalliset resurssit on vaikea mitoittaa vaihtelevan liikennemäärän mukaan. Ns. 
normaalityöajan ulkopuoliset työt ovat kasvaneet huomattavasti, mikä on kallista satamanpitä-
jälle, operaattoreille ja asiakkaille. Toisessa jatkettiin, että työehtosopimukset ovat joustamat-
tomia ja operaattorin on hankala teettää osatehtäviä aliurakointina ulkopuolisilla, vaikka se 
voisi olla järkevää ja taloudellista. Esille on tullut myös se, että operaattori on jonkin suuren 
teollisuuden tytäryhtiö, ja kun omistajalla menee huonosti, niin se vaikuttaa myös operaattorin 
toimintaan ja investointeihin. Operaattorin vaihtaminen on hankalaa, jos niitä on vain yksi. 
Myös omistajan useat fuusiot vaikuttavat negatiivisesti toimintoihin. Työaikalait ja yötyöra-
joitukset mainittiin myös yleisluonteisesti rajoittavina tekijöinä. 
 
Toimintaedellytysten niukkuus rajoittaa operaattorien työskentelyhalukkuutta joissakin sata-
missa, koska sataman pienuuden takia töitä ei ole riittävästi. Suuressakin satamassa voi puo-
lestaan olla jonkin operaattorin toimintaa haittaavaa laituripaikkapulaa. Myös nosturikapasi-
teetin rajallisuus voi rajoittaa mahdollisuuksia, jos useamman operaattorin tarve kohdistuu 
samaan nosturiin. Toimintaedellytysten niukkuuden lisäksi epätietoisuus satamanpidon kehit-
tämistahdosta voi rajoittaa operaattorien työskentelyhalukkuutta satamassa. Saimaan alueella 
myös maantiede on rajoittava tekijä yhdessä ohuiden tavaravirtojen kanssa: satamaan, joka 
sijaitsee pitkän matkan päässä Saimaan kanavasta, voi olla vaikea houkutella uutta operaatto-
ria. 
 
Satamaoperaattoreiden vastaukset samaan kysymykseen jakautuivat jokseenkin tasan: 52 pro-
senttia vastaajista oli sitä mieltä, että rajoittavia tekijöitä on ja 48 prosentin mielestä niitä ei 
ole. Tekijät jakautuivat vastaavasti kuin satamanpitäjien vastauksissa. Seitsemän vastaajaa 
mainitsi työskentelyhalukkuutta rajoittavaksi tekijäksi ammattiyhdistysliikkeen ja kolme sa-
taman ja lastimäärien pienuuden, tilan puutteen tai muut toimintaedellytysten puutteet. Yh-
dessä vastauksessa moitittiin satamanpitäjää haluttomuudesta poistaa epäkohtia kuten laituri-
kapasiteetin vähäisyyttä ja muiden yritysten etusija-asemia. Toisen vastaajan mukaan satama-
laitosten, monopolioperaattorien ja ay-liikkeen saumaton yhteistyö estää uusien yritysten syn-
nyn ja tulon alalle. 
 
Satamaoperaattoreilta kysyttiin erikseen, onko yrityksellä mielenkiintoa laajentaa toimintaa 
yhteen tai useampaan satamaan nykyisen toimintasataman ohella. Vastaajista 55 prosenttia 
ilmoitti, että mielenkiintoa löytyy ja 42 prosenttia, että mielenkiintoa alueelliseen laajentumi-
seen ei ole. Toiminta-alueen laajentamista perustellaan mm. sillä, että osaamista halutaan 
hyödyntää ja toimintaa kasvattaa, eikä nykyisessä satamassa ole kasvumahdollisuuksia. Ko-
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neita haluttaisiin käyttää nykyistä tehokkaammin ja työllistää vakinainen henkilöstö. Myös 
asiakkaiden suunnasta on tullut operaattoreille toiveita toiminnan laajentamisesta johonkin 
toiseen satamaan. Joitakin kiinnostavat tietyt erikoislastit, esimerkiksi Venäjän transito, muis-
sakin satamissa. Mahdollisuuksia toiminnan laajentamiseen arvioitiin sekä hyviksi että huo-
noiksi. Mahdollisina esteinä tai hidasteina mainittiin taloudelliset rajoitteet, organisatoriset 
tekijät, ay-liike, monopoliyritysten vahvat sisäänrakennetut suojamekanismit, metsäteollisuu-
den vahva rooli ja omistus ahtausyhtiöissä sekä maantieteellisesti ja liiketaloudellisesti sopi-
van sataman löytäminen. Ongelmaksi koettiin myös se, että useissa satamissa ei ole tilaa (inf-
rastruktuuria) useammalle operaattorille. 
 
Sitä, että yrityksellä ei ole mielenkiintoa toiminnan laajentamiseen nykyisen sataman ulko-
puolelle perusteltiin mm. sillä, että töitä riittää nykyisessä satamassa tarpeeksi, resurssit eivät 
riitä, keskittäminen on tehokasta tai että se ei kuulu yrityksen strategiaan. Yhden vastaajan 
mukaan pienikin markkinaosuus on saavutettavissa vain melko isoilla satsauksilla, sillä kil-
pailu alalla on kova. Laajentumisen esteitä hänen mukaansa ovat mm. luvat (ei tarkemmin 
määritelty), tontit ja toimitilat sekä kilpailutilanne. Suomessa on jo joitakin satamaoperaatto-
riyrityksiä, jotka toimivat useammassa satamassa joko samalla nimellä tai sitten siten, että eri 
yhtiöt kuuluvat samaan konserniin. Teollisuussatamien puolella laajentumishalukkuutta löy-
tyy saman konsernin sisällä. 
 
Satamaoperaattoriyrityksissä tapahtuu todennäköisesti ennemminkin erikoistumista yhden 
sataman sisällä kuin toiminnan laajentamista toiseen satamaan. Alihankkijaperiaatteella laa-
jentumista tapahtuu. Toimintaa voi laajentaa myös yritysoston kautta ostamalla toisessa sata-
massa toimiva operaattoriyritys. Käytännössä tämä onkin usein ainoa todellinen mahdollisuus 
laajentumiselle, kun satamissa ei riitä tilaa useammalle operaattorille. 
 
Varustamoiden vastauksissa 58 prosentissa todettiin operaattorien työskentelyhalukkuutta 
rajoittavia tekijöitä olevan olemassa ja 33 prosentissa ei. Satamaoperaattorin ahtausmonopolia 
ja vapaan kilpailun puuttumista moitittiin. Ay-liikkeen jäykkyyttä mm. työaikakysymyksessä, 
tukilakkoja ja terminaalien työehtosopimuksia pidettiin operaattorien työskentelyhalukkuutta 
rajoittavina tekijöinä. 
 

6.3.4 Satamatoimintojen ja lainsäädännön kehittämistoiveet 
 
Vastaajille annettiin lopuksi avoin mahdollisuus kertoa, mitkä satamatoiminnot heidän mie-
lestään kaipaisivat kehittämistä ja miten niitä voisi kehittää vastaamaan paremmin käyttäjien 
tarpeita. Osa satamanpitäjistä kommentoi toimintojen kehittämistä yleisellä tasolla ja muuta-
ma toi esille oman sataman kehittämistarpeita. Yleisellä tasolla toivottiin joustavampia työ-
aikamahdollisuuksia ja -malleja sekä operaattorin ja satamapitäjän yhteistyön kehittämistä. 
Vapauttakin peräänkuulutettiin sekä lisää sisäistä kilpailua. Julkista toimintaa toivottiin ny-
kyistä läpinäkyvämmäksi. Yhden vastaajan mukaan satamat kehittävät toimintaansa tar-
peidensa mukaan, eikä sitä ei tule ohjata lainsäädännöllä. Toisen mielestä jo nyt on liikaa yk-
sityiskohtaisia vaatimuksia esim. jäteasioissa. Kolmas vastaaja kommentoi, että lait ovat ok, 
mutta monesti satamille ei varata tarpeeksi aikaa hoitaa hommia (esim. ISPS, rikitön öljy-
tuote, öljyiset jätteet). Yleisenä kehittämistarpeena, mutta ehkä kuitenkin enemmän vastaajan 
oman sataman kannalta toivottiin jääolosuhteiden parempaa huomiointia ja jäämaksujen ke-
hittämistä sekä luotsaustarpeen joustavampaa arviointia. 
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Eräässä vastauksessa todettiin, että satamien toiminnan painopiste siirtyy varsinkin pienissä ja 
keskisuurissa satamissa viranomaispuolelle lisääntyvän uuden lainsäädännön takia. Peruson-
gelma on, ettei lainsäädännöllä saada aluksia kuriin esimerkiksi jäteasioissa. Kuljetusmuoto-
jen kustannusvastaavuusvaatimukset eivät myöskään edistä meriliikennettä. Lainsäädännöllä 
tulisi suosia meriliikennettä kumipyöräliikenteen suhteen, toivottiin parissakin vastauksessa. 
VR:n maksamaa ratamaksua pidetään aivan liian alhaisena suhteessa rataverkon arvoon ja 
verrattuna meriliikenteeseen, joka vastaa maksuillaan 100-prosenttisesti väylistä ja investoin-
neista. Tämä vääristää myös kilpailua ja antaa raideliikenteelle etumatkaa, eikä tämä edistä 
merikuljetuksia, todettiin kommentissa.  
 
Erään vastaajan mielestä talvisatamien määrää ei tule enää lisätä eikä asiaa saa missään tapa-
uksessa käsitellä poliittisena asiana valtioneuvostossa. Hänen mukaansa Merenkulkulaitoksel-
la pitää olla myös ryhtiä sulkea ei-talvisatama eikä avustaa sitä muiden talvisatamien kustan-
nuksella. Saman henkilön mukaan erilaisia logistiikkaan sekä meri- ja satamatoimintoihin 
liittyviä neuvottelukuntia, työryhmiä jne. alkaa olla jo melkoinen määrä, ja ne työllistävät 
satamia ja muita osapuolia erilaisilla kyselyillään. Pitäisikö niitä karsia ja yhdistää, kysyy 
kommentoija. Talvisatama-asiasta esitettiin myös täysin päinvastainen näkemys, jonka mu-
kaan talvisatamastatusta ei saisi rajata vain sen nykyisille haltijoille. 
 
Eräästä satamasta kommentoitiin, että valtio investoi runsaasti rahaa teihin, rautateihin sekä 
vesiväyliin. Näin tehdessään valtion tulisi velvoittaa kuntia huolehtimaan siitä, että tehtyjä 
investointeja ei tehdä invalideiksi väärällä maankäytön suunnittelulla. Valtion tulisi ehkä suo-
jata paremmin yhteiskunnan kehittämiseksi tekemänsä investoinnit. Tällainen keino voisi olla 
valtakunnan intressissä oleva infrastruktuurin (satamaverkko, kulkulaitokset ja satama-alueet) 
määrittely. Kehittämispanostusten yhteydessä valtion tulisi pyytää alueen kunnilta investointi-
takuu. 
 
Lainsäädännön kehittämisestä erään sataman edustaja oli sitä mieltä, että lainsäädännön tulee 
kategorisilta osiltaan noudattaa EU-maissa voimassa olevia säännöksiä, jotka kukin maa on 
ratifioinut omaan lainsäädäntöönsä. Kaikki dispositiiviset säännökset tulisi Suomessa saada 
aikaan sellaisina, että ne palvelevat meidän omia tarpeitamme. Kunkin sataman asiana tulisi 
olla säännöksien soveltaminen omien erityistarpeiden mukaisesti kuitenkin niin, että ei tapah-
du ylilyöntejä. EU-säännöstöä tulee noudattaa vain pakottavien säännösten osalta. Hänen mu-
kaansa Suomen ei tule olla EU:n mallimaa ja ottaa ensimmäisenä ylimääräiset kustannukset 
itselleen, vaan tässä asiassa olisi syytä noudattaa ns. ”Välimeren mallia”. Vastaaja muistuttaa, 
että kaikissa säännöksissä on jätettävä tilaa järjen käytölle. Satamia koskeva lainsäädäntö ei 
saa olla liian tiukka, koska satamatoiminta on ensisijaisesti liiketoimintaa, jota markkinavoi-
mat määräävät. Lainsäädäntö ei tietenkään saa olla liian löyhäkään, jolloin sitä voitaisiin kier-
tää. Lähtökohtaisesti kovin laajaa lainsäädäntöä ei tarvita. Ainoastaan puitteet toimintaedelly-
tyksille riittävät. Tärkeätä on, ettei Suomi aja satamiaan lainsäädännöllisin keinoin tilantee-
seen, joka aiheuttaisi muutoksia liikennevirroissa. 
 
Satamaoperaattorien vastauksissa kehittämistarpeina nousivat esille hallinnolliset ja tekniset 
seikat. Pari vastaajaa esitti kehittämistoimenpiteenä nosturitoiminnan uudelleenorganisoinnin 
siten, että operaattori vastaisi ko. toiminnasta. Myös muiden operatiivisten tehtävien, kuten 
alusten kiinnityksen ja irrotuksen, yksityistämistä toivotaan. Luotsaus- ja satamamaksujärjes-
telmän kehittämistä esitetään. Maksujen perinnän pitäisi voida tapahtua joustavasti ja nopeasti 
ja kaikki samalla laskulla. Esteetön ja avoin informaation kulku sataman sisällä eli kitkaton 
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yhteistyö on myös tavoitteena. Erään vastaajan mukaan joskus toimitaan ehkä liikaa "isojen 
ehdoilla", eikä huomioida pienten operaattorien tarpeita. 
 
Satamatoimintojen tehokkuutta halutaan lisätä mm. tekniikkaa ja automaatiota lisäämällä, 
jotta käyttöastetta voisi nostaa ilman lisäinvestointeja. Erikoistumista esitetään myös yhdeksi 
kehittämistoimenpiteeksi. 
 
Varustamojen vastauksissa nousi esille alusten lastin itsekäsittely. Itsekäsittelyn salliminen 
kehittäisi logistiikkaa nopeuttaen laivakiertoja, parantaen laiturienkäyttöä ja alentaen kuljetus-
asiakkaiden kustannuksia. Satamien toivotaan myös toimivan ympäri vuorokauden jokaisena 
viikonpäivänä, jotta satamien toiminta tehostuisi, eikä alusten kalliina investointeina tarvitsisi 
seisoa tuottamattomana laiturissa. Kuinka siihen päästään ilman kohtuuttomia kustannusnou-
suja, on sitten toinen kysymys, jonka yksi vastaaja nosti esille. Kommenteissa muistutettiin, 
että satamat ovat osa logistista asiakaskonseptia ja että asiakaskonseptin tunteminen on ratkai-
su satamatoimintojen kehittämiseen, sillä satama ei voi itse parantaa tehokkuuttaan, jollei se 
tiedä kuljetuskonseptin kokonaisuutta. Asiakkuudenhallinta on saatava paremmaksi, eräs vas-
taaja sanoi. Vapaata kilpailua satamatoimintoihin toivottiin useammassa kommentissa. Myös 
tavaravirtojen keskittäminen muutamaan isoon satamaan, joissa olisi joustavat työvuorot, 
mainittiin. 
 
Kuljetusliikkeille ja niiden asiakkaille, esimerkiksi suurille tukkuliikkeille, tärkeää olisi saada 
ainakin pääsatamat toimimaan ympäri vuorokauden. Satamien pitäisi toimia meriliikenteen 
ehdoilla, jotta aikataulut toimisivat paremmin. Elektronisen tiedonsiirron ja -vaihdon laajem-
paa hyväksikäyttöä toivotaan myös, tosin asiassa tapahtuu jatkuvasti edistystä. 
 
AKT:n näkemyksen mukaan satamien toiminta on jo nyt tehokasta. Keskeiset palvelut ovat 
asiakkaiden saatavilla koska tahansa, kyse on lähinnä näkemyserosta palvelujen hinnoittelun 
kohtuullisuudessa. AKT:ssa suhtaudutaan myös skeptisesti siihen, tarvitaanko satamissa to-
dellisuudessa palvelua 24 tuntia vuorokaudessa. Sen näkemyksen mukaan tarvetta on lähinnä 
vain parissa vilkkaimmassa yleissatamassa. 
 
Etujärjestöissä satamatoiminnan kehittämistarpeet liittyvät lähinnä työskentelyolosuhteisiin, 
työturvallisuuteen ja työehtosopimusten noudattamiseen. Satamissa käyvien alusten kuntoon 
pitäisi kiinnittää erityistä huomiota. Kehittämisen toivotaan tapahtuvan nykyjärjestelmän poh-
jalta. 
 
Yleinen toive on, että uusi turvallisuusjärjestelmä (ISPS) pitäisi ajaa ensin sisään kunnolla, 
ennen kuin ryhdytään suunnittelemaan ja toteuttamaan seuraavia uudistuksia. Seuraavien uu-
distuksia ajatellen kommentoitiin, että lakiasiain selkokielisyys sekä käytettävien määritelmi-
en yksiselitteisyys ja täsmällisyys ovat erittäin tärkeitä. Satamaterminologia on aika huonosti 
tunnettu ja etenkin EU-säännöksiä käännettäessä oikeiden termien käyttö on erittäin oleellista, 
jotta muutenkin monimutkaiset säädöstekstit tulisivat mahdollisimman yksiselitteisiksi ja 
ymmärrettäviksi. 
 

6.3.5 Sataman valinta 
 
Selvityksen laatimisen yhteydessä tehdyissä eri tahojen (kuljetusliikkeet, lastinantajat, varus-
tamot, muut sidosryhmät) edustajien haastatteluissa kysyttiin edellä kuvailtujen asioiden li-
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säksi myös sataman valintaan vaikuttavia seikkoja, ts. millä perusteella kuljetuksissa käytettä-
vät satamat valitaan. 
 
Valintaprosessi osoittautui monitahoiseksi ja osin sattumanvaraiseksikin. Kuljetusliikkeissä 
annettiin arvoa laivaliikenteen vuorotiheydelle, sataman sijainnille, toimintavarmuudelle ja 
luonnollisesti hinnalle. Kuljetusliikkeiden mielestä varsinaisen valinnan tekee kuitenkin va-
rustamo: lasti ajetaan sinne, mistä varustamo haluaa sen kuljettaa. Kuljetusliikkeet valitsevat-
kin ensisijaisesti varustamon, jonka laivoilla ne esimerkiksi trailerinsa kuljettavat ja sataman 
valinta jää viime kädessä varustamon tehtäväksi. Varustamo puolestaan valitsee sataman sen 
mukaan, missä kuljetusvirrat ovat riittävät kannattavan liikenteen ylläpitämiseksi. Varusta-
mon käyttämän sataman valinta tapahtuu pääosin kahdella tavalla ja kummassakin on kyse 
luontevasta liikenteen ohjauksesta. Ensinnäkin teollisuuslaitosten sijainti ohjaa esimerkiksi 
metsä- ja metalliteollisuuden osalta liikenteen niihin nähden logistisesti sopivasti sijaitseviin 
satamiin. Yksikköliikenne puolestaan ohjautuu satamiin, joiden sijainti on logistisesti hyvä 
takamaastoon nähden, siis lähellä tavaran lähtöpaikkaa tai määränpäätä siten, että suurin osa 
volyymista on lähellä. Valinta tapahtuu siis sekä merikuljetuspalvelujen tarjoajan että kysyjän 
yhteisvaikutuksesta. 
 
Logistiikkakeskukset ja huubi-ajattelu voivat ohjata perusvirtaa. Esimerkiksi Etelä-Ruotsiin 
on tullut monia eri firmojen jakelukeskuksia, joista koko Skandinavian jakelu tapahtuu. 
 
Metsäteollisuus valitsee sataman ensisijaisesti sen mukaan, että kuljetusketju toimii kokonai-
suutena tehokkaasti eli sataman suotuisalla sijainnilla suhteessa teollisuuslaitokseen on ratkai-
seva merkitys. Se ei ole niin tärkeää, millaiset fasiliteetit satamassa on ennestään olemassa, 
sillä suurilla metsäteollisuusyhtiöillä on tarvittaessa mahdollisuus rakentaa infrastruktuuri 
haluamaansa kuntoon. Kuljetustehokkuuden kannalta huonossa paikassa sijaitsevaa satamaa 
ei valita, vaikka sen infrastruktuuri palvelukonsepteineen olisi kuinka erinomainen, vaan en-
nemmin tehdään hyvässä paikassa sijaitsevasta satamasta sellainen. Käytännössä sataman 
valintaan vaikuttaa myös operaattorin omistuspohja eli liikennettä ohjataan satamaa, jossa 
toimii samaan konserniin kuuluva operaattori, vaikka tätä ei julkisesti mainittaisikaan. Kulje-
tusten keskittäminen muutamaan satamaan on myös metsäteollisuusyhtiöiden tavoitteena. 
 
Satamamaksujen taksapolitiikalla ei tunnu olevan erityistä vaikutusta sataman valintaan. Pel-
killä alhaisilla satamamaksuilla ei liikennevirtaa siirretä satamaan, jos se ei muuten toimi te-
hokkaana linkkinä kuljetusketjussa. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Satamia koskevan lainsäädännön ongelmana on sen hajanaisuus, ei sen puute sinänsä. Vaikka 
lainsäädännön hajanaisuus ei suoranaisesti haittaisikaan satamien toimintaa tai niiden kehit-
tämistä, olisi lainsäädännön kokoaminen mahdollisimman kattavasti yhden satamalain alle 
paikallaan. Samalla olisi hyvä tilaisuus päivittää voimassa olevat säädökset ajanmukaisiksi.  
 
Keskitetyn satamalain laatiminen jakaa mielipiteitä niin satamanpitäjien kuin satamien sidos-
ryhmienkin keskuudessa. Osa haastatelluista ja kyselyyn vastanneista pitää satamatoimintaa 
koskevien lakien kokoamista yhteen hyvin hyödyllisenä, toimintaa helpottavana ja etenkin 
vastuukysymyksiä selkeyttävänä toimenpiteenä. Osa taas kokee kaiken uuden lainsäädännön 
ja jo olemassa olevienkin lakien kokoamisen yhteen satamien toimintaa jäykistäväksi ja byro-
kratiaa lisääväksi toimenpiteeksi, ja haluaisi antaa satamatoiminnan kehittyä täysin vapaasti 
markkinoiden ohjaamana. Vaikka huoli byrokratian lisääntymisestä on ymmärrettävä, lienee 
se kuitenkin aiheeton, sillä selkeä ja ajanmukaistettu lainsäädäntö päinvastoin helpottaisi sa-
tamatoimintaa ja sen kehittämistä. Selkeät pelisäännöt olisivat hyödylliset myös viranomais-
valvonnan kannalta. Vastuukysymysten sääntelyn merkitys korostuu, koska satamatyöhön 
osallistuu lukuisia osapuolia, joiden keskinäiset vastuukysymykset ovat tällä hetkellä säänte-
lemättömät tai ainakin on epäselvää, kenellä on ensisijainen vastuu erilaisten toimintojen osal-
ta ja niiden rajapinnoissa. 
  
Satamalain säätämisen tavoitteena voisi olla toisaalta toimivan nykykäytännön kirjaaminen ja 
toisaalta havaittujen ongelmatilanteiden täsmentäminen ja sääntely. Lakiin tulisi kirjata määri-
telmät satamasta, satamaorganisaatioista, yleisestä liikenteestä, satama-alueesta, sen laajuu-
desta ja alueen käyttämisestä. Satama-alueen käyttämisestä perittävien julkisoikeudellisten 
maksujen määräytymisen perusteista, hinnoitteluperiaatteista ja maksujen alentamisperiaat-
teista olisi tarpeen säännellä. Satamanpitäjän toimivalta, toimivallan käyttäjät ja esteellisyysti-
lanteet olisi hyvä kirjata, samoin alusten sijoittamista ja siirtämistä koskevien päätösten yh-
denmukaiset ja objektiiviset kriteerit. Uuden lain myötä nykyään satamajärjestyksiin kirjatut 
rangaistusmääräykset saataisiin Suomen perustuslain mukaisiksi. 
 
Satamaorganisaatioiden voidaan olettaa jatkavan muuntumista yhä enemmän kohti yritystoi-
minnallista muotoa. Uuden satamalain tulisi kattaa satamat organisaatiomuodosta riippumatta. 
Satamanpitäjän juridisella muodolla olisi jatkossakin vaikutus päätöksentekomenettelyyn. Sen 
sijaan päätöksenteon asiasisältö ohjautuisi satamalain periaatteiden mukaisesti. Pohdittava 
asia on, riittäisikö lainsäädännöllisessä ohjauksessa erottaa vain yleisen ja yksityisen liiken-
teen satamat toisistaan. Tällöin sataman kuntataustaisuudella ei olisi enää merkitystä. Mahdol-
lista on myös siirtyä toimilupaperusteiseen satamanpitoon, jolloin lainsäädännön sijaan toimi-
luvan ehdoissa olisi mahdollista rajoittaa esimerkiksi sataman yleistä liikennettä, mikäli siihen 
on tarvetta. 
 
Muilla liikennetoimialoilla lainsäädäntö on huomattavan uutta ja kattavaa verrattuna satama-
toiminnan sääntelyyn. Ilmailussa maahuolinta on avattu kilpailulle ja ylikysyntätilanteissa 
lentoasemien lähtö- ja saapumisaikojen vuorojärjestelmä (SLOT) on säännelty EU-normein. 
Ilmailun kehittämistyössä on kiinnitetty huomiota intressiristiriita-/esteellisyystilanteiden 
mahdollisuuteen. Saman kehityssuuntauksen voidaan ennustaa ulottuvan myös satamatoi-
mialalle, mikä seikka on otettava huomioon mahdollisessa satamalakia koskevassa lainsää-
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däntötyössä. Satamien itsevalvontaan esimerkiksi turvallisuusasioissa olisi etsittävä vaihtoeh-
toista toimintamallia, mahdollisesti ilmailulaitostyöryhmän tulevien linjausten mukaisesti. 
 
Niukan infrastruktuurin käyttämistä koskevaa modernia sääntelyä löytyy myös rautateitä ja 
viestintää koskevasta normistosta. Mikäli satamatoimintojen kilpailua halutaan edistää voi-
mallisin toimenpitein, yksi sääntely- ja analogiamalli on rautatielain velvoite tarjota vähim-
mäiskäyttöpalveluita satamassa toimijoille sekä määräävässä markkina-asemassa olevan yri-
tyksen (tarkoittaisi satamaoperaattoria) velvollisuus tarjota kilpailijalleen kohtuullista korva-
usta vastaan toiminnassa välttämätöntä infrastruktuuria. Vastaavan tyyppinen ”vuokrauspak-
ko” löytyy myös viestintälainsäädännöstä. Vuokrauspakon järkevyys ja tarpeellisuus voi vielä 
tuntua tarpeettoman radikaalilta toimenpiteeltä. EU-tasollakaan satamakilpailun avaamiseen 
ei ole ollut vielä valmiuksia. Toisaalta hylätty satamapalveludirektiivi tullee uudelleen esille 
tulevaisuudessa. 
 
Satamatoimintoja koskevan sääntelyn monikerroksisuuteen ei Suomi omin toimin voi juuri-
kaan vaikuttaa. Jatkossakin likimain samansisältöistä säätelyä on odotettavissa kansainvälisil-
tä järjestöiltä, EU:lta ja Suomen eduskunnalta. Myöskään useiden haastateltavien toteamaan 
ongelmaan ahtaustyön erityisasemasta ei ole löydettävissä ratkaisua kotimaisella lainsäädän-
nöllä. 
 
Satamatoiminnot on toteutettu eri Euroopan maissa monella eri tavalla niin sataman omistus-
järjestelyjen kuin erilaisten satamapalvelujen tuottamisen osalta. Yksityistäminen on viety 
pisimmälle Iso-Britanniassa, jossa satamatoimintaa harjoittavat yksityiset satamayhtiöt, joilla 
on hallussaan usein monia eri satamia. Ruotsin satamajärjestelmälle puolestaan on tyypillistä 
se, että sekä satamanpidosta että ahtaustoiminnasta huolehtii sama satamayhtiö, joka on kun-
nallisessa omistuksessa. Minkään muissa maissa käytössä olevan mallin ottaminen sellaise-
naan käyttöön Suomessa ei ole järkevää, vaan satamajärjestelmäämme kannattaa kehittää ny-
kyiseltä pohjalta omat erityispiirteemme huomioiden ja hyväksi osoittautuneita toimintamalle-
ja muista maista omaksuen. 
 
Kehitys kulkee kohti yhä markkinasuuntautuneempaa satamanpitoa niin meillä Suomessa 
kuin muissakin Euroopan maissa. Suurin osa suurimmista kunnallisista yleissatamistamme on 
jo liikelaitostettu ja kahdesta on muodostettu kuntien kokonaan omistamat osakeyhtiöt. Selvi-
tyksessä tehdyn haastattelu- ja kyselytutkimuksen perusteella satamien käyttäjäkunnan mie-
lestä satamanpidon organisaatiomallilla ei ole kovinkaan paljon merkitystä yritysten oman 
toiminnan kannalta. Tyytyväisiä toimijoita löytyy niin kunnallisista satamalaitoksista kuin 
osakeyhtiöistäkin. Liikelaitos- ja osakeyhtiömuotoiset satamat saivat positiivisia mainintoja 
palvelualttiuden lisääntymisestä ja asiakkaan parantuneesta huomioonottamisesta. Toisaalta 
taas pieniä satamia pidettiin hyvin joustavina. Kyse onkin ehkä paljolti siitä, että organisaa-
tiomallista riippumatta tulostavoitteet ovat kasvaneet ja asiakkaat on pakko ottaa entistä pa-
remmin huomioon. Sama kehitys on tapahtunut yhteiskunnan kaikilla aloilla. Vanha viran-
omaispainotteinen satamanpito on jo jäänyt taakse. 
 
Satamien lastinkäsittelypalveluiden kehittäminen on viime vuosina ollut näkyvästi esillä EU:n 
komission satamapalvelujen markkinoille pääsyä koskeneen, sittemmin kaatuneen direktii-
viehdotuksen vuoksi. Tässäkin asiassa tilanne vaihtelee unionin eri maissa, mutta vaikka kil-
pailu onkin lisääntynyt, leimaa ahtaustoimintaa edelleen useimmissa satamissa yhden satama-
operaattorin monopoliasema tai ainakin hallitseva markkina-asema. Näin on myös Suomessa, 
sillä kyselyyn vastanneista satamista 80 prosentissa tilanne on tällainen. 
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Kyselyssä ja haastatteluissa tuli kuitenkin hyvin vahvasti esille, että tilanne johtuu suurelta 
osin Suomen satamien erityispiirteistä. Suurimmassa osassa satamia niiden kautta kulkevat 
tavaravirrat ovat niin ohuita, ettei lastinkäsittelytyötä yksinkertaisesti riitä useammalle kuin 
yhdelle operaattoriyritykselle, hyvä jos aina sillekään. Työn riittäminen on toki myös suhteel-
linen kysymys. Teoreettisesti voidaan ajatella, että kyllähän työtä sinänsä riittää pienemmis-
säkin satamissa kahdelle operaattorille, kunhan yritykset sopeuttavat henkilöstö- ja laitemää-
ränsä työmäärään. Palvelutaso saattaa kuitenkin tällöin jopa laskea, koska tavaramäärät eivät 
operaattorikilpailun ansiosta kasva, vaan sama määrä jakautuu ainakin kahdelle toimijalle. 
Tällöin yrityskohtaiset tulot pienenevät, mikä vaikeuttaa esimerkiksi uusien lastinkäsittelylait-
teiden hankintaa ja muita investointeja. Lastinkäsittelyn tehokkuus perustuu paljolti teknolo-
gisesti kehittyneiden laitteiden riittävään määrään ja niiden tehokkaaseen hyödyntämiseen. 
 
Tavaramäärien vähäisyys näkyy operaattorien halukkuudessa laajentaa toimintaansa muihin 
satamiin ainakin periaatteessa. Yli puolet vastaajista ilmoitti, että mielenkiintoa laajentumi-
seen on. Tärkeimmiksi syiksi ilmoitettiin halu hyödyntää omaa osaamista, käyttää koneita 
nykyistä tehokkaammin ja työllistää henkilöstöä vakinaisesti, koska nykyisessä satamassa ei 
ole kasvumahdollisuuksia. Tässä on myös laajentumisen ongelma. Jos usean vastaajan mieles-
tä nykyisessä satamassa ei ole kasvumahdollisuutta, laajentuminen voi tapahtua vain suuriin 
satamiin sijoittumisen kautta, eikä se silloin paranna pienempien satamien lastinkäsittelyn 
kilpailutilannetta. Erikoistuminen tiettyihin lasteihin on yksi käyttökelpoinen keino laajentu-
miseen. Toinen on yritysosto, mutta kilpailullisesta näkökulmasta viimeksi mainittu ei paran-
na tilannetta. Käytännön esimerkkinä kilpailun lisääntymisestä voidaan mainita selvitystyön 
aikana tullut tieto, että Finnsteve laajentaa toimintaansa myös Kotkan satamaan. 
 
Satamapalveludirektiivin kaatumiseen on oltu enimmäkseen tyytyväisiä satamaoperaattoriyri-
tyksissä. Niissä toivotaankin, että jos ja kun asiaa aletaan uudelleen valmistella, Suomen eri-
tyispiirteet pitäisi ottaa huomioon jo direktiivin valmisteluvaiheessa. On kuitenkin huomatta-
va, että koska suurin osa operaattoriyrityksistä on monopoliyrityksiä omassa satamassaan, 
niin toki enemmistö on tällöin myös tyytyväinen tilanteeseen jo asemansa puolesta. Siksi on 
tärkeää painottaa, että myös kriittisiä arvioita lastinkäsittelypalvelujen tarjontatilanteesta tuli 
esille kyselyssä. Kilpailun edistäminen satamaoperoinnissa onkin erittäin toivottavaa. 
 
Ne varsin harvat operaattorit, jotka toimivat samassa satamassa, jossa jollakin toisella ope-
raattorilla on hallitseva markkina-asema, kokevat asemansa epätasa-arvoiseksi. Tähän on mo-
nia syitä, joista yksi on satamia usein vaivaama tilanahtaus. Suuri ja/tai pitkään satamassa 
toiminut operaattori on saanut parhaat toimitilat jo vuosia sitten, eikä uudelle yrittäjälle usein 
löydy yhtä hyviä tiloja. Kaikille on mahdotonta antaa yhtä suuria ja yhtä hyvillä paikoilla si-
jaitsevia toimitiloja. Mutta myös vanhat tottumukset ja henkilösuhteetkin saattavat hyödyttää 
suuria operaattoreita: pienet kilpailijat jäävät enemmän tai vähemmän vahingossa vähemmälle 
huomiolle. Tähän epäkohtaan olisi syytä kiinnittää huomiota, ja sen poistaminen on ainakin 
periaatteessa helpompaa kuin fyysisen satamainfrastruktuurin muuttaminen. 
 
Lastinkäsittelyyn liittyvä kuuma aihe on laivojen lastaus ja purku omalla työvoimalla ilman 
ahtausliikkeen työntekijöitä. Tällä hetkellä asia on akuutti kivihiilen purussa, mutta paineita 
on muutenkin sen käyttöönottoon. Eri osapuolten näkemyserot asiassa ovat niin suuret, että 
pysyvään ratkaisuun pääseminen on vaikeaa. 
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Satamatoiminnoille ominaiset pitkät ja vahvasti siihen juurtuneet perinteet, joista ahtaustyön 
erikoisasema on yksi esimerkki, hidastavat osaltaan toimintojen ja lainsäädännön kehittämis-
tä. Saavutetuista eduista ja pitkään vallinneista toimintatavoista luopuminen on aina vaikeaa. 
Satamatoimintoja pitäisi kuitenkin arvioida koko kuljetusketjun tehokkuuden kannalta ja sen 
perusteella olisi pystyttävä tekemään sitä hyödyttävät uudistamis- ja kehittämistoimenpiteet. 
Haastatteluissa ja kyselyssä saaduissa mielipiteissä tuli selvästi esille tarve saada satamat toi-
mimaan muun kuljetusketjun tapaan joustavammin ympäri vuorokauden ilman kohtuuttomak-
si koettuja korvauksia. Tämä ei tarkoita sitä, että kaikki satamat välttämättä toimisivat ympäri 
vuorokauden, jos tarvetta siihen ei ole.  
 
Hallinnollisia toimintoja koskevaan lainsäädäntöön ja niiden käytännön toteuttamiseen liitty-
vät kehittämistarpeet ovat paljolti satamakohtaisia ja kohdistuvat lähinnä eri julkisoikeudellis-
ten maksujen perimisperiaatteisiin ja taksapolitiikkaan. Pitkien väylien päässä sijaitsevat sa-
tamat sekä niiden operaattorit ja niihin liikennöivät varustamot pitävät luotsaus- ja väylämak-
suja epätasa-arvoisina. Samoin etelän satamista kuuluu kritiikkiä siitä, että ne joutuvat välilli-
sesti korkeiden väylämaksujen kautta maksamaan pohjoisten satamien talvisen avoinna pitä-
misen kustannuksia. Nämä ovat eräänlaisia ikuisuuskysymyksiä ja samalla koko satama- ja 
meriliikennepolitiikkamme perusasioita. Sellaista järjestelmää, joka olisi kaikkien osapuolien 
mielestä oikeudenmukainen, ei käytännössä voi saada aikaan, mutta jotakin pitäisi tehdä ny-
kyjärjestelmän epäkohtien poistamiseksi. Ainakin kaivattaisiin selkeät perustelut ja pitkäjän-
teisyyttä tehtäville linjauksille. 
 
Satamien uudet turvallisuusmääräykset ja ISPS-koodin käyttöönotto on otettu enimmäkseen 
positiivisesti vastaan, vaikka joissakin pienissä satamissa sen vaatimuksia pidetäänkin ylimi-
toitettuna. Erityisen tyytyväisiä kaikki osapuolet ovat siihen, että uuden järjestelmän myötä 
sivullisten ja asiattomien henkilöiden liikkuminen satama-alueella päättyy, mikä lisää työtur-
vallisuutta. Kritiikkiä tuli esille lähinnä ISPS-järjestelmän lyhyttä valmistautumisaikaa koh-
taan. Niinpä nyt toivotaan, että järjestelmä saadaan ajaa rauhassa sisään ennen seuraavia uu-
distuksia. 
 
ISPS-järjestelmä lisää myös sataman viranomaisroolin merkitystä. Kyselyn perusteella voi 
sanoa, että satamanpitäjän jonkinasteinen kaksoisrooli sekä liiketoiminnan että viranomaisteh-
tävän harjoittajana ei ole aiheuttanut erityisiä ristiriitatilanteita eivätkä ne näytä kovin toden-
näköisiltäkään. On kuitenkin erittäin tärkeää, että satamanpitäjät tiedostavat tämän intressiris-
tiriitatilanteen riskin olemassa olon ja huolehtivat siitä, ettei ongelmia käytännössä pääse syn-
tymään. Tämä edellyttää myös sataman sidosryhmiltä valppautta. Pitemmällä tähtäyksellä 
yhtäaikaiseen viranomaistehtävien ja liiketoiminnan harjoittamiseen liittyvää problematiikkaa 
on syytä arvioida tarkemmin. Intressiristiriitatilanne saattaa pahentua, kun satamanpidosta 
tulee yhä enemmän liiketoiminnan lakien ohjaamaa, mahdollisesti yksityisten satamayhtiöi-
den harjoittamaa yritystoimintaa. Miten viranomaistehtävät soveltuvat yhtiölle, on pohdinnan 
arvoinen kysymys. 
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Amsterdamin satama <http://www.portofamsterdam.com> 
Antwerpenin satama <http://portofantwerp.be> 
Bremenin satama <http://www.bremen-ports.de> 
European Sea Ports Organisation <http://www.espo.be> 
Hampurin satama <http://www.hafen-hamburg.de> 
Lyypekin satama <http://www.lhg-online.de/> 
Sammenslutningen af danske Havne <http://www.danske-havne.dk> 
Sveriges Hamnar <http://www.transportgruppen.se> 
Norsk Havneforbund <http://www.havn.no> 
Rostockin satama <http://www.portofrostock.de>, <http://www.rostock-port.de> 
Rotterdamin satama <http://www.portofrotterdam.com> 
Tallinnan satama <http://portoftallinn.ee> 
 
Suomalaisten satamien www-sivut 
 
Muut lähteet 
 
Satamien satamajärjestykset, vuosikertomukset ja esitteet 
 
Suomen Lastauttajain Liitto SLL ry:n (nyk. Suomen Satamaoperaattorit ry) ja Auto- ja Kulje-
tusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen vakinaisia työntekijöitä koskeva työehtosopimus 
1.2.2003–15.2.2005 
 
Säädökset omana luettelonaan liitteessä 1. 
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LIITE 1 
SATAMATOIMINTAAN LIITTYVIÄ SÄÄDÖKSIÄ 
 
Alle on listattu säädöksiä, joihin on tutustuttu selvitystyön tekemiseksi. Säädökset painottuvat 
kotimaiseen lainsäädäntöön. Lista ei ole tyhjentävä. Säädökset on ryhmitelty aihealueittain ja 
väliotsikoiden alle. 
 
YLEISSÄÄNTELYÄ 
Suomen perustuslaki 731/1999   
Kuntalaki 365/1995 
Kuntajakolaki 1196/1997 
Hallintolaki 434/2003 
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 
Ahvenanmaan itsehallintolaki 1144/1991 
Laki valtion liikelaitoksista 1185/2002 
Laki verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin 367/1961 
Ehdotus sopimukseksi Euroopan perustuslaista C169/01, 18.7.2003 
 
KILPAILU 
Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 122/1919 
Laki kilpailunrajoituksista 480/1992 ja muutos 318/2004 
Laki julkisista hankinnoista 1505/1992 
Laki yritystoiminnan tukemisesta 1068/2000 
Tilintarkastuslaki 936/1994 
Markkinaoikeuslaki 1527/2001 
Laki kilpailuvirastosta 711/1988 
Oikeusministeriön asetus markkinaoikeudesta 144/2002 
Yritys- ja yhteisötietolaki 244/2001 
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi satamapalvelujen markkinoille pääsystä 
2001/0047 (COD) 
Neuvoston asetus (EY) yrityskeskittymien valvonnasta 139/2004 
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palveluista sisämarkkinoilla 2004/0001 
(COD) 
 
SATAMAT JA MERILIIKENNE 
Laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista 955/1976 
Laki kaupunkien satamanpitoon liittyvien erioikeuksien kumoamisesta 1155/1994 
Laki yksityisistä yleisistä satamista 1156/1994 
Laki Merenkulkulaitoksesta 939/2003 
Laki Luotsausliikelaitoksesta 938/2003 
Laki Varustamoliikelaitoksesta 937/2003 
Luotsauslaki 940/2003 
Luotsausasetus 92/1998 
Merilaki 674/1994 
Merimieslaki 423/1978 
Väylämaksulaki 708/2002 
Valtioneuvoston asetus väylämaksusta 719/2002 
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista 1308/2003 
Merenkulkulaitoksen määräykset Dnrot: 2006-2007/00/2003 
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TURVALLISUUS 
Järjestyslaki 612/2003 
Laki järjestyksenvalvojista 533/1999 
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 282/2002 
Meripelastuslaki 1145/2001 
Pelastuslaki 468/2003 
Työturvallisuuslaki 738/2002 
Laki alusturvallisuuden valvonnasta 370/1995 
Asetus laivavarusteista 925/1998 
Asetus aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta 1256/1997 
Asetus alusten katsastuksista 1123/1999 
Asetus laivavarusteista 925/1998 
Valtioneuvoston asetus aluksessa käytettävistä suojeluvälineistä ja mittauslaitteista 825/2001 
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta 719/1994 
Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksista kappaletavarana aluksessa 666/1998 
Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista 59/1999 
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä 194/2002 
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä 195/2002 
Valtioneuvoston päätös alusten lastauksessa ja purkamisessa noudatettavista järjestysohjeista 
915/1985 
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainväli-
sen yleissopimuksen liitteen muutosten ja niihin liittyvien suurnopeusaluksia koskevan vuoden 2000 
kansainvälisen turvallisuussäännöstön ja paloturvallisuusjärjestelmäsäännöstön voimaansaattamisesta 
sekä yleissopimuksen liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta annetun lain voimaantulosta SopS 11/1981 
Rajavyöhykelaki 403/1947 
Passilaki 642/1986 
Asetus passintarkastuspaikoista 461/1992 
Tullilaki 1466/1994 
Valtiovarainministeriön asetus tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta 1129/2002 
Ulkomaalaislaki 378/1991 
Laki rajavartiolaitoksesta 320/1999 
Rikoslaki 39/1889 
Poliisilaki 493/1995 
 
YMPÄRISTÖ JA MAANKÄYTTÖ 
Ympäristönsuojelulaki 86/2000 
Ympäristönsuojeluasetus 169/2000 
Luonnonsuojelulaki 1096/1996 
Luonnonsuojeluasetus 160/1997 
Merensuojelulaki 1415/1994 
Asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 268/1999 
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 468/1994 
Vesilaki 264/1961 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 
Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä 300/1979 
Jätelaki 1072/1993 
Valtioneuvoston asetus öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjunnasta 636/1993 
Asetus aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä 635/1993 
 
MUUT LIIKENNETOIMIALAT 
Rautatielaki 198/2003 
Laki Ratahallintokeskuksesta 199/2003 
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Laki Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta 561/2002 
Valtioneuvoston asetus Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta 765/2002 
Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen aikataulukaudesta ja ratakapasiteetin hakemisesta 207/2003 
Ratahallintokeskuksen päätös ylikuormittuneen rautatiereitin etusijajärjestyksestä 592/12/03 
Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen harjoittajille tarjottavista palveluista 206/2003 
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ratamaksun perusmaksusta 208/2003 
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ratahallintokeskuksen maksuista 410/2003 
Rataverolaki 605/2003 
Verkkoselostus 2005, Ratahallintokeskuksen julkaisuja F 5/2003 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden 
myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä sekä turvallisuustodistusten 
antamisesta 2001/14/EY 
Komission tiedonanto, Euroopan rautatiejärjestelmän yhdentäminen jatkuu: kolmas rautatiepaketti 
KOM(2004) 140 
Ilmailulaki 281/1995 
Ilmailuasetus 118/1996 
Laki Ilmailulaitoksesta 1123/1990 
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmailulaitoksen viranomaissuoritteiden maksullisuudesta 
157/2004 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 793/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, 
lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä annetun 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 95/93 muuttamisesta 
Laki viestintähallinnosta 625/2001 
Valtioneuvoston asetus viestintähallinnosta 697/2001 
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus toimilupahakemusten ja teletoimintailmoitusten sisällöstä 
695/2003 
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston maksuista 1126/2002 
Telemarkkina-asetus 424/1997 
Verkkotunnuslaki 228/2003 
Viestintämarkkinalaki 393/2003 
Valtioneuvoston asetus viestintämarkkinoihin liittyvästä varautumisvelvollisuudesta ja viranomaistie-
dotteiden välittämisvelvollisuudesta 838/2003 
Radiolaki 1015/2001 
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LIITE 2 
SATAMATOIMINTAAN JA –LAINSÄÄDÄNTÖÖN LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ 
 
Seuraava lista ei ole tyhjentävä. Se tuo esille muutamia selvityksenkin yhteydessä keskustelua 
herättäneitä käsitteitä, jotka ovat lähellä toisiaan tai joiden merkitys voi vaihdella asiayhtey-
den mukaan. 

 
 
Satama Yleiskäsite, jolla voidaan eri käyttöyhteyksissä viitata sekä hallinto-

organisaatioon että sataman maantieteelliseen  alueeseen. Esiintyy 
eri laeissa, mutta ilman määrittelyä. Yksityisistä yleisistä satamista 
annetun lain 2 §:kin keskittyy määrittelemään termejä yleinen ja yk-
sityinen pitäen satama-termiä yleiskieleen kuuluvana. Muita lakeja: 
tullilaki 14 §, vesilaki 7 §, luotsauslaki 9 §. Yleisimmin synonyy-
miksi sopisi termi satama-alue, mutta siten konkreettisemmin, että 
alus on asettuneena laituriin. 

 
EY:n alusjätedirektiivin mukaisesti satamana pidetään paikkaa tai maantieteellistä 
aluetta joka on varustettu siten, että se voi pääasiallisesti ottaa vastaan aluksia, 
mukaan lukien kalastusalukset ja huvialukset, ei kuitenkaan paikkaa tai aluetta, 
jonka aluksille tarkoitetut rakenteet ja palvelut sekä käyttäjä- ja jätemäärät ovat 
vähäiset. Pelkkää vähäiselle alusmäärälle tarkoitettua laituria ei pidettäisi satama-
na. Myöskään luonnonsatamaa, jossa on veneiden kiinnittämistä varten koukkuja, 
mutta ei esimerkiksi laiturirakennelmia, ei pidettäisi satamana. Satamaksi ei myös-
kään luettaisi laitureita, joita käytetään lyhytaikaiseen asiointiin, kuten yhteysalus-, 
kauppa- ja jakeluaseman laitureita, jos niihin ei liity muuta satamatoimintaa. Mää-
ritelmän mukaan paikkaa käyttävien alusten laatu ei vaikuta siihen, pidetäänkö sitä 
satamana vai ei.  

 
Sataman osa Satamatoiminnot voidaan jakaa maantieteellisesti tai muuten (esim. 

toiminnoittain), jolloin puhekielessä usein käytetään erilaisia nimi-
tyksiä eri sataman osista (”öljysatama”, ”konttiterminaali” tms.). Sa-
taman osa on suppeampi kuin satama tai satama-alue ja suuruudel-
taan vähintään sama kuin satamarakenne. Termiä ei ole säädöksissä. 

 
Satama-alue Satamajärjestyksessä tarkasti määritelty maantieteellinen alue, jonka 

päättää yleisten satamien osalta kunnanvaltuusto ja muiden satamien 
osalta yksityinen satamanpitäjä (yleensä teollisuuslaitos). Määrittelee 
pääsääntöisesti satamanpitäjän ja valtion välisen vastuurajan meri-
väylällä sekä satamatariffien perimisoikeuden. Satama-alue ei vält-
tämättä ole yhtenäinen alue, vaan voi jakautua useampaan sataman 
osaan. Esim. Kemin satamassa on Ajoksen ja Veitsiluodon satama-
osat. 
Tullilaki 20b §, vesilaki 28 §, luotsauslaki 4 §. 

 
Satamahallinto Luotsauslain 4 § 2 momentissa esiintyvä ilmaisu, jolla tarkoitetta-

neen samaa kuin termillä satamanpitäjä. HE 37/1994 käyttää termiä 
tarkoittamassa kunnallisen satamanpitäjän organisaatiota. HE 
38/2003 Merenkulkulaitoksen organisaatiosta mainitsee sen myös. 
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Satamajohtaja Tyypillisesti yleisten satamien organisaatiossa ylin päättävä virka-
mies. Virkanimike ja toimenkuva määräytyvät satamajärjestyksessä. 
Termiä ei ole säädöksissä. 

 
Satamajärjestys Yleisissä satamissa lakimääräinen dokumentti, johon tulee ottaa tar-

peelliset määräykset sataman käyttämisestä ja satama-alueella nou-
datettavasta järjestyksestä. Laki yksityisistä yleisistä satamista 1, 4, 
5, 7 §:t ja laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista 
1 §. 
Asetus vuoden 1978 kansainvälisen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja 
ja vahdinpitoa koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta Sääntö II/I (SopS 
22/1984) tuntee käsitteen satamaohjesääntö, joka lienee synonyymi satamajärjes-
tykselle. 

 
Satamalaitos Tarkoittaa yleisimmin satamanpitäjää kunnallisessa yleisessä sata-

massa. Suppeasti tulkiten voidaan katsoa viittaavan vain kunnalli-
seksi liikelaitokseksi organisoituun satamaan. Laajimmin tulkittuna 
sisältää kaikki satamaorganisaatiomuodot. 
Termin tuntee merilaki 22 § ja meripelastuslaki 14 § (epätarkka ilmaus: 
tuskin tarkoitettu oikeuttaa rajavartiolaitos tiedonsaantiin yksinomaan kunnallista 
satamalaitokselta). 

 
Satamaorganisaatiot Satamaorganisaatioita ovat satamalaitos, omistajayhtiöt, ahtausliik-

keet (Santala 1989). Yksikössä käytettynä termi voisi viitata sata-
manpitäjän sisäiseen organisaatioon kokonaisuudessaan sekä valit-
tuun organisaatiomalliin. Termiä ei ole säädöksissä. 

Satamapiiri Käsite löytyy ainakin Kemin satamajärjestyksestä vuodelta 1993. 
Sen mukaan satamapiiri on maantieteellinen alue, joka on satama-
aluetta laajempi. Satamapiiri-käsitteen juridinen merkitys jää epäsel-
väksi. Termiä ei ole säädöksissä. 

 
Satamanpitäjä Satamatoiminnoista vastaava organisaatio. Satamanpitäjiä ovat kun-

nat, kunnalliset liikelaitokset, kunnalliset satamayhtiöt, yksityiset te-
ollisuuslaitokset. 

 Laki yksityisistä yleisistä satamista 6 §. 
 
Satamarakenne IMO:n ISPS-koodin mukaan alusten ja satamatoimintojen välitön 

vuorovaikutusalue. Satamarakenne on sataman ydinalue, jossa tapah-
tuu lastinkäsittely ja lastin siirto laivaan tai laivasta. 

 Esiintyy myös ILO:n Yleissopimuksessa n:o 152 (4. artikla), mutta 
tarkoittaa tässä yhteydessä konkreettisempaa rakennelmaa kuten lai-
turia/laiturirakennetta. 

 
Satamatyö "Satamatyö"-käsitteellä tarkoitetaan sekä kokonaisuudessaan että 

erikseen kaikkia aluksen lastaukseen ja purkaukseen kuuluvia työ-
vaiheita sekä niihin liittyviä töitä. Tällaisen työn määritelmä on vah-
vistettava kansallisessa lainsäädännössä tai vallitsevan käytännön 
mukaisesti. 
Termiä käyttää ILO:n Yleissopimus n:o 152 (1. artikla). 
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Satamaviranomainen Satamanpitäjän rooli julkisten tehtävien hoitajana.  

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta 6 §, laki alusturvallisuuden 
valvonnasta 9 §. 
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SATAMATOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN JA  
SATAMIA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN 

 
KYSELYLOMAKE SATAMILLE 

 
Kysymyksiin vastataan kysymyksestä riippuen joko rastittamalla sopiva vastausvaihtoehto tai 
kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan. Tarvittaessa jatkakaa paperin kääntöpuolelle. 
 
Kysely toteutetaan osana liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta tehtävää selvitystä 
ja vastaukset käsitellään luottamuksellisina. 
 

Satama __________________________________________________________________  

Vastaajan nimi ja asema _____________________________________________________  

Puhelinnumero  __________________   Sähköposti  _____________________________  

 
 
 
A. TAUSTATIEDOT SATAMASTA 
 
1. Satamanpidon organisaatiomalli 

 Kunnallinen satamalaitos, jota ei ole liikelaitostettu 

 Kunnan liikelaitos 

 Kunnan omistama osakeyhtiö 

 Yksityinen osakeyhtiö 

 Yrityksen omistama satama, ns. teollisuussatama 

 Muu, mikä? _______________________________________________________  

 

2. Satamanpidon päätöksenteko 
  
Millä taholla (organisaatiotasolla) on valtuudet tehdä päätökset satamassanne ja missä kul-
kevat valtuuksien rajat? Voitte halutessanne kertoa esimerkkejä päätöksistä ja niistä vastaa-
vista päätöksentekijöistä. 
 

a) satamatoiminnan puitteet (investoinnit, kehittäminen, maankäyttö jne.)  

 ___________________________________________________________________   

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 

b) päivittäinen operatiivinen toiminta 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 



LIITE 3 
 

 

Sivu 2/7 

 

3. Asiakkaat  
 
Yleinen satama: 
 
a) Kuinka monta säännöllistä asiakasta satamalla on  

 1 - 2  3 - 5  6 - 10   > 10 

 
b) Kuinka monta prosenttia sataman kokonaisliikenteestä on arvionne mukaan satama-
alueella tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevan/sijaitsevien 1 - 2 suurimman teolli-
suus- ja/tai voimalaitoksen/laitoksien liikennettä? _______ % 
 
c) Onko yleisen sataman alueella laituripaikka (paikkoja), joka on varattu ainoastaan yhden 
asiakasyrityksen käyttöön ja jossa yritys huolehtii itse lastinkäsittelystä? 
 
  Kyllä  Tarkennus: _________________________________________________  

  Ei 

 
Teollisuussatama:  
 
Kuinka monta prosenttia sataman kokonaisliikenteestä on arvionne mukaan muuta kuin sa-
taman omistajan omaa liikennettä?    _______  % 
 
4. Mikä taho toteuttaa seuraavat alustekniset palvelut satamassanne?  
    Voitte rastittaa molemmat vaihtoehdot, jos palveluja toteutetaan kummallakin tavalla. 
  
 satamanpitäjä hankitaan 
 omana työnä ostopalveluna 
 

• luotsaus satama-alueella    

• hinaus    

• kiinnitys ja irrotus    

• alusten jätehuolto    

 
 
5. Miten lastinkäsittelyyn liittyvät toiminnot hoidetaan satamassanne? 
 

 Yksi operaattori vastaa toiminnan käytännön hoitamisesta 

 Satamassa toimii vähintään kaksi operaattoria, mutta yhdellä on hallitseva markki-
na-asema 

 Satamassa toimii vähintään kaksi operaattoria eikä yhdelläkään ole hallitsevaa 
markkina-asemaa 

 Satamassa toimii kaksi operaattoria, jotka ovat keskenään jakaneet lastinkäsittely-
tehtävät erikoistumalla tiettyihin lasteihin (esim. öljy ja muu tavara) 

 Sataman lastinkäsittelyn hoitaminen poikkeaa em. malleista. Miten?   

 ___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  
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6. Lastinkäsittely alustyypeittäin. Mikä taho huolehtii lastinkäsittelystä satamassanne 
eri alustyypeittäin tarkasteltuna? Ilmoittakaa myös arvionne lastimäärän käsittelyn suh-
teellisesta jakautumisesta eri tahojen kesken. Voitte rastittaa useampia kohtia. 

  
satamanpitäjä ahtausliike varustamo / muu yritys 

   alus 
lastilautat (ro-ro)   %  %  %  % 
konttilaivat  %  %  %  % 
irtolastilaivat (bulk)  %  %  %  % 
muut kuivalastilaivat  %  %  %  % 
tankkerit  %  %  %  % 
 
 
7. Jos satamassanne on kiinteitä (kiskoilla liikkuvia) nostureita/lastinsiirtolaitteita, mi-
kä taho omistaa ne ja mikä käyttää niitä? 
 

a) Omistus b) Käyttö 

 Satamanpitäjä  Satamanpitäjä 

 Satamaoperaattori  Satamaoperaattori 

 Muu yksityinen yritys  Muu yksityinen yritys 

 
 Satamassa ei ole kiinteitä nostureita/lastinsiirtolaitteita 

 
 

B. SATAMAN PALVELUTOIMINNOT 
 
8. Ovatko nykyinen satamatoimintoja koskeva lainsäädäntö ja satamatoimintojen to-
teuttaminen käytännössä toimivia vai onko niissä kehittämistarpeita ja/tai ongelma-
kohtia?  
 
Sataman toiminnot on seuraavassa jaettu viiteen ryhmään. Jokaisen ryhmän yhteydessä 
kysytään, onko ko. toimintoihin liittyvässä lainsäädännössä ja toimintojen toteuttamisessa 
kehittämistarpeita ja/tai ongelmakohtia. Kysymyksiin vastataan rastittamalla se vaihtoehto, 
joka parhaiten vastaa käsitystänne satamia koskevan lainsäädännön ja käytäntöjen nykyti-
lasta kunkin toiminnon osalta oman satamanne kannalta. Alla on lueteltu eri vastausvaihto-
ehdot. 
 

1 = Nykyinen lainsäädäntö ja käytännöt ovat toimivia eikä niissä ole merkittäviä ongelma-
kohtia 

2 = Nykyinen lainsäädäntö on toimiva, mutta satamatoimintojen käytännöissä on kehit-
tämistarpeita ja/tai ongelmakohtia 

3 = Nykyisessä lainsäädännössä on kehittämistarpeita ja/tai ongelmakohtia, mutta sata-
matoimintojen käytännöt ovat toimivia 

4 = Sekä nykyisessä lainsäädännössä että käytännöissä on kehittämistarpeita ja/tai on-
gelmakohtia 

5 = En osaa/halua vastata 
6 = Ei merkitystä organisaatiomme kannalta 
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Hallinnolliset toiminnot   1  2  3  4  5  6 
a. hallintopäätökset        
  (luvat, toimitilat, palveluntuottajien valinnat, maankäyttö jne.)  
b. julkisoikeudelliset maksut ja niiden määräytymisperusteet       

 (tavara-, alus-, matkustaja- ja jätehuoltomaksut) 

c. yksityisoikeudelliset maksut ja niiden määräytymisperusteet       
 (palvelutoiminnan maksut: esim. satamaluotsaus, kiinnitys- ja irrotusmaksu, vesimaksu, alue- ja 
 tilavuokrat, sähkön käyttömaksu, punnitusmaksu jne.) 

 

Jos kehittämistarpeita ja ongelmakohtia on, niin mitä? ___________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

  

Alustekniset palvelut  1  2  3  4  5  6 
d. luotsaus satama-alueella       

e. jäänmurto satama-alueella       

f. hinaus satama-alueella       

g. aluksen kiinnitys ja irrotus       

h. alusten jätehuolto       

 

Jos kehittämistarpeita ja ongelmakohtia on, niin mitä? ___________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

 

Lastinkäsittelypalvelut 1  2  3  4  5  6 
i. tavaran purkaus ja lastaus       

j. kuormaus, uudelleenlastaus ja muu terminaalin sisäinen kuljetus       

k. varastointi       

 

Jos kehittämistarpeita ja ongelmakohtia on, niin mitä? ___________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  
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Matkustajapalvelut  1  2  3  4  5  6 
l. matkustajien ottaminen alukseen ja laskeminen maihin       

 

Jos kehittämistarpeita ja ongelmakohtia on, niin mitä? ___________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

  

Satamanpitäjien viranomaistehtävät  1  2  3  4  5  6 
m. tilastointi       

n. vaarallisten aineiden käsittely ja säilyttäminen       

o. satamajärjestyksen ja yleisen turvallisuuden valvonta       

p. liikenteen ohjaus (alusten sijoittamis- ja siirtämispäätökset yms.)       

 

Jos kehittämistarpeita ja ongelmakohtia on, niin mitä? ___________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

 
 
9. Viranomaisvastuu 
 
a) Onko satamanpitäjän toimiminen kaksoisroolissa sekä viranomaisena että liiketoiminnan 

harjoittajana aiheuttanut ristiriitatilanteita? 

  Kyllä  Ei 

 Jos on, niin mitä ja mihin ne ovat johtaneet? _________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 

b) Ovatko ristiriitatilanteet mielestänne mahdollisia tai todennäköisiä? Milloin? ___________  

_________________________________________________________________________   

_________________________________________________________________________   
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C. MUUT KYSYMYKSET 
 

10. Onko sataman tietoon tullut arvostelua sataman käyttäjien taholta seuraavista asi-
oista? 
 
 Kyllä Ei 

a. Toimintaedellytysten puutteesta tai rajoittamisesta satamassa 
    tai sen läheisyydessä   

b. Tonttien jakamisesta/saatavuudesta   

c. Toimitilojen käyttämisestä   

d. Toisen yrityksen saamasta etusija-asemasta   

e. Käyttörajoituksista   

 

Jos vastasitte johonkin kohtaan kyllä, niin tarkentakaa halutessanne ___________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

 

11. Onko satamassa joillakin yrityksillä etukäyttöoikeuksia satamanpitäjän omistamiin 
laitureihin, terminaaleihin, nostureihin tai vastaaviin. Jos on, niin mitä ja keillä? 
 
_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

 

12. Onko olemassa tekijöitä, jotka rajoittavat operaattorien työskentelyhalukkuutta 
ja/tai -mahdollisuuksia satamissa? 
 

 Kyllä 

 Ei 

Jos on, niin mitä ne ovat?_____________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

 

13. Mitkä satamatoiminnot kaipaisivat kehittämistä ja miten niitä voisi kehittää vas-
taamaan paremmin käyttäjien tarpeita? 
 
_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  
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Mahdollisia lisäkommentteja:   
_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

 
Kiitos vastauksistanne! 
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SATAMATOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN JA  
SATAMIA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN 

 
KYSELYLOMAKE SATAMAOPERAATTOREILLE 

 
Kysymyksiin vastataan kysymyksestä riippuen joko rastittamalla sopiva vastausvaihtoehto tai 
kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan. Tarvittaessa jatkakaa paperin kääntöpuolelle. 
 
Kysely toteutetaan osana liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta tehtävää selvitystä 
ja vastaukset käsitellään luottamuksellisina. 
 

Yritys/konserni _____________________________________________________________  

Vastaajan nimi ja asema _____________________________________________________  

Puhelinnumero  __________________   Sähköposti  _____________________________  

 
 
A. TAUSTATIEDOT SATAMASTA JA YRITYKSESTÄ 
 
1. Missä satamassa / satamissa yrityksenne/konserninne toimii? 
 ____________________________________________________ 

 
2. Satamanpidon organisaatiomalli (satama/t, jossa/joissa yrityksenne pääasiallisesti toi-
mii; tarvittaessa rastittakaa useampi vaihtoehto ja kirjoittakaa sataman nimi vaihtoehdon vie-
reen) 

 Kunnallinen satamalaitos, jota ei ole liikelaitostettu 

 Kunnan liikelaitos 

 Kunnan omistama osakeyhtiö 

 Yksityinen osakeyhtiö 

 Yrityksen omistama satama, ns. teollisuussatama 

 Muu, mikä? _______________________________________________________  

 
3. Jos yrityksenne/konserninne toimii organisaatiomalliltaan erilaisissa satamissa, 
onko mielestänne eri organisaatiomalleilla merkitystä yrityksenne toiminnan kannal-
ta? 
  Kyllä, koska ______________________________________________________  
  Ei 
 

4. Satamaoperaattorin omistuspohja. Yrityksen omistus jakautuu seuraavasti: 
 Metsäteollisuus  _______%  Tarkennus: ______________________________   

 Muu teollisuus _______% Tarkennus: ______________________________  

 Muut omistajat _______% Tarkennus: ______________________________  

 Perheyritys 
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Tästä eteenpäin kysymyksiin vastataan satamakohtaisesti sen sataman osalta, jossa Teidän 

toimipaikkanne sijaitsee. Sataman nimi: ________________________________  

 

5. Yrityksen asiakasmäärä ja arvio markkinaosuudesta yllä mainitussa satamassa 
 1 - 2  3 - 5  6 - 10   > 10 

markkinaosuus tässä satamassa ____  % 
  

6. Onko yrityksenne erikoistunut jonkin tietyn tavaralajin käsittelyyn?  
Jos on, niin mihin? __________________________________________________________  

 

7. Miten lastinkäsittelyyn liittyvät toiminnot hoidetaan satamassa, jossa yrityksenne 
toimii? 
 

 Yksi operaattori vastaa toiminnan käytännön hoitamisesta 

 Satamassa toimii vähintään kaksi operaattoria, mutta yhdellä on hallitseva markki-
na-asema 

 Satamassa toimii vähintään kaksi operaattoria eikä yhdelläkään ole hallitsevaa 
markkina-asemaa 

 Satamassa toimii kaksi operaattoria, jotka ovat keskenään jakaneet lastinkäsittely-
tehtävät erikoistumalla tiettyihin lasteihin (esim. öljy ja muu tavara) 

 Sataman lastinkäsittelyn hoitaminen poikkeaa em. malleista. Miten?   

 ___________________________________________________________________  

 
B. SATAMAN PALVELUTOIMINNOT 
 
8. Ovatko nykyinen satamatoimintoja koskeva lainsäädäntö ja satamatoimintojen to-
teuttaminen käytännössä toimivia vai onko niissä kehittämistarpeita ja/tai ongelma-
kohtia?  
 
Sataman toiminnot on seuraavassa jaettu viiteen ryhmään. Jokaisen ryhmän yhteydessä kysytään, 
onko ko. toimintoihin liittyvässä lainsäädännössä ja toimintojen toteuttamisessa kehittämistarpeita 
ja/tai ongelmakohtia. Kysymyksiin vastataan rastittamalla se vaihtoehto, joka parhaiten vastaa käsitys-
tänne satamia koskevan lainsäädännön ja käytäntöjen nykytilasta kunkin toiminnon osalta oman sa-
tamanne kannalta. Alla on lueteltu eri vastausvaihtoehdot. 
 

1 = Nykyinen lainsäädäntö ja käytännöt ovat toimivia eikä niissä ole merkittäviä ongelma-
kohtia 

2 = Nykyinen lainsäädäntö on toimiva, mutta satamatoimintojen käytännöissä on kehit-
tämistarpeita ja/tai ongelmakohtia 

3 = Nykyisessä lainsäädännössä on kehittämistarpeita ja/tai ongelmakohtia, mutta sata-
matoimintojen käytännöt ovat toimivia 

4 = Sekä nykyisessä lainsäädännössä että käytännöissä on kehittämistarpeita ja/tai on-
gelmakohtia 

5 = En osaa/halua vastata 
6 = Ei merkitystä organisaatiomme kannalta 
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Hallinnolliset toiminnot  1  2  3  4  5  6 
a. hallintopäätökset        

 (luvat, toimitilat, palveluntuottajien valinnat, maankäyttö jne.)  
b. julkisoikeudelliset maksut ja niiden määräytymisperusteet       

 (tavara-, alus-, matkustaja- ja jätehuoltomaksut) 

c. yksityisoikeudelliset maksut ja niiden määräytymisperusteet       
 (palvelutoiminnan maksut: esim. satamaluotsaus, kiinnitys- ja irrotusmaksu, vesimaksu, alue- ja 
 tilavuokrat, sähkön käyttömaksu, punnitusmaksu jne.) 

 
Jos kehittämistarpeita ja ongelmakohtia on, niin mitä? ___________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

  

Alustekniset palvelut  1  2  3  4  5  6 
d. luotsaus satama-alueella       

e. jäänmurto satama-alueella       

f. hinaus satama-alueella       

g. aluksen kiinnitys ja irrotus       

h. alusten jätehuolto       

 

Jos kehittämistarpeita ja ongelmakohtia on, niin mitä? ___________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

 

Lastinkäsittelypalvelut  1  2  3  4  5  6 
i. tavaran purkaus ja lastaus       

j. kuormaus, uudelleenlastaus ja muu terminaalin sisäinen kuljetus       

k. varastointi       

 
Jos kehittämistarpeita ja ongelmakohtia on, niin mitä? ___________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  
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Matkustajapalvelut  1  2  3  4  5  6 
l. matkustajien ottaminen alukseen ja laskeminen maihin       

 

Jos kehittämistarpeita ja ongelmakohtia on, niin mitä? ___________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

  

Satamanpitäjien viranomaistehtävät  1  2  3  4  5  6 
m. tilastointi       

n. vaarallisten aineiden käsittely ja säilyttäminen       

o. satamajärjestyksen ja yleisen turvallisuuden valvonta       

p. liikenteen ohjaus (alusten sijoittamis- ja siirtämispäätökset yms.)       

 

Jos kehittämistarpeita ja ongelmakohtia on, niin mitä? ___________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

 
9. Viranomaisvastuu 
 
a) Onko satamanpitäjän toimiminen kaksoisroolissa sekä viranomaisena että liiketoiminnan 

harjoittajana aiheuttanut ristiriitatilanteita? 

  Kyllä  Ei 

 Jos on, niin mitä ja mihin ne ovat johtaneet? _________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 

b) Ovatko ristiriitatilanteet mielestänne mahdollisia tai todennäköisiä? Milloin? ___________  

_________________________________________________________________________   

_________________________________________________________________________   
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C. MUUT KYSYMYKSET 
 

10. Onko yrityksenne kokenut, että sen toimintaedellytykset satamassa/satamissa ei-
vät ole yhtä hyvät kuin kilpailijalla/kilpailijoilla? Onko jokin seuraavista aiheuttanut 
haittaa tai ongelmia yrityksenne toiminnan kannalta? 
 
 Kyllä Ei 

a. Toimintaedellytysten puute tai rajoittaminen satamassa 
    tai sen läheisyydessä   

b. Tonttien jakamisen epätasa-arvoisuus / puutteet saatavuudessa   

c. Toimitilojen käyttämiseen liittyvät epäkohdat   

d. Toisen yrityksen saamat etusija-asemat   

e. Käyttörajoitukset   

 

Jos vastasitte johonkin kohtaan kyllä, niin tarkentakaa halutessanne ___________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

 

11. Onko olemassa tekijöitä, jotka rajoittavat operaattorien työskentelyhalukkuutta 
ja/tai -mahdollisuuksia satamissa? 
 

 Kyllä 

 Ei 

Jos on, niin mitä ne ovat?_____________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

 

12. Onko yrityksellänne mielenkiintoa laajentaa toimintaa yhteen tai useampaan muu-
hun satamaan nykyisen satamanne ohella? 
 
  Kyllä Miksi? ________________________________________________________  

  Ei Miksi? ________________________________________________________  

 

Millaisiksi koette mahdollisuutenne laajentaa toimintaa muihin satamiin? Mitä esteitä laajen-

tumiselle on? ______________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  
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13. Mitkä satamatoiminnot kaipaisivat kehittämistä ja miten niitä voisi kehittää vas-
taamaan paremmin käyttäjien tarpeita? 
 
_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

 
 
Mahdollisia lisäkommentteja:   
_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

 
Kiitos vastauksistanne! 
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SATAMATOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN JA  
SATAMIA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN 

 
KYSELYLOMAKE VARUSTAMOILLE 

 
Kysymyksiin vastataan kysymyksestä riippuen joko rastittamalla sopiva vastausvaihtoehto tai 
kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan. Tarvittaessa jatkakaa paperin kääntöpuolelle. 
 
Kysely toteutetaan osana liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta tehtävää selvitystä 
ja vastaukset käsitellään luottamuksellisina. 
 

Yritys/konserni _____________________________________________________________  

Vastaajan nimi ja asema _____________________________________________________  

Puhelinnumero  __________________   Sähköposti  _____________________________  

 
 
A. TAUSTATIEDOT 
 
1. Mihin satamiin Suomessa varustamonne alukset liikennöivät? 
 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 
2. Satamanpidon organisaatiomalli (satama/t, johon/joihin varustamonne alukset pääasial-
lisesti liikennöivät; tarvittaessa rastittakaa useampi vaihtoehto ja kirjoittakaa sataman nimi 
vaihtoehdon viereen) 

 Kunnallinen satamalaitos, jota ei ole liikelaitostettu 

 Kunnan liikelaitos 

 Kunnan omistama osakeyhtiö 

 Yksityinen osakeyhtiö 

 Yrityksen omistama satama, ns. teollisuussatama 

 Muu, mikä? _______________________________________________________  

 
3. Jos varustamonne alukset liikennöivät organisaatiomalliltaan erilaisiin satamiin, 
onko mielestänne eri organisaatiomalleilla merkitystä varustamonne toiminnan kan-
nalta? 
  Kyllä, koska ______________________________________________________  
  Ei 
 

 

 

 

 



LIITE 5 
 

 

Sivu 2/5 

 

4. Miten lastinkäsittelyyn liittyvät toiminnot hoidetaan satamassa/satamissa, joihin 
varustamonne alukset liikennöivät? 
 

 Yksi operaattori vastaa toiminnan käytännön hoitamisesta 
 Satamassa toimii vähintään kaksi operaattoria, mutta yhdellä on hallitseva markki-
na-asema 

 Satamassa toimii vähintään kaksi operaattoria eikä yhdelläkään ole hallitsevaa 
markkina-asemaa 

 Satamassa toimii kaksi operaattoria, jotka ovat keskenään jakaneet lastinkäsittely-
tehtävät erikoistumalla tiettyihin lasteihin (esim. öljy ja muu tavara) 

 Sataman lastinkäsittelyn hoitaminen poikkeaa em. malleista. Miten?   

 ___________________________________________________________________  

 
 
B. SATAMAN PALVELUTOIMINNOT 
 
5. Ovatko nykyinen satamatoimintoja koskeva lainsäädäntö ja satamatoimintojen to-
teuttaminen käytännössä toimivia vai onko niissä kehittämistarpeita ja/tai ongelma-
kohtia?  
 
Sataman toiminnot on seuraavassa jaettu viiteen ryhmään. Jokaisen ryhmän yhteydessä 
kysytään, onko ko. toimintoihin liittyvässä lainsäädännössä ja toimintojen toteuttamisessa 
kehittämistarpeita ja/tai ongelmakohtia. Kysymyksiin vastataan rastittamalla se vaihtoehto, 
joka parhaiten vastaa käsitystänne satamia koskevan lainsäädännön ja käytäntöjen nykyti-
lasta kunkin toiminnon osalta oman satamanne kannalta. Alla on lueteltu eri vastausvaihto-
ehdot. 
 

1 = Nykyinen lainsäädäntö ja käytännöt ovat toimivia eikä niissä ole merkittäviä ongelma-
kohtia 

2 = Nykyinen lainsäädäntö on toimiva, mutta satamatoimintojen käytännöissä on kehit-
tämistarpeita ja/tai ongelmakohtia 

3 = Nykyisessä lainsäädännössä on kehittämistarpeita ja/tai ongelmakohtia, mutta sata-
matoimintojen käytännöt ovat toimivia 

4 = Sekä nykyisessä lainsäädännössä että käytännöissä on kehittämistarpeita ja/tai on-
gelmakohtia 

5 = En osaa/halua vastata 
6 = Ei merkitystä organisaatiomme kannalta 
  

Hallinnolliset toiminnot  1  2  3  4  5  6 
a. hallintopäätökset        

 (luvat, toimitilat, palveluntuottajien valinnat, maankäyttö jne.)  
b. julkisoikeudelliset maksut ja niiden määräytymisperusteet       

 (tavara-, alus-, matkustaja- ja jätehuoltomaksut) 

c. yksityisoikeudelliset maksut ja niiden määräytymisperusteet       
 (palvelutoiminnan maksut: esim. satamaluotsaus, kiinnitys- ja irrotusmaksu, vesimaksu, alue- ja 
 tilavuokrat, sähkön käyttömaksu, punnitusmaksu jne.) 
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Jos kehittämistarpeita ja ongelmakohtia on, niin mitä? ___________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

  

Alustekniset palvelut  1  2  3  4  5  6 
d. luotsaus satama-alueella       

e. jäänmurto satama-alueella       

f. hinaus satama-alueella       

g. aluksen kiinnitys ja irrotus       

h. alusten jätehuolto       

 
Jos kehittämistarpeita ja ongelmakohtia on, niin mitä? ___________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

 

Lastinkäsittelypalvelut  1  2  3  4  5  6 
i. tavaran purkaus ja lastaus       

j. kuormaus, uudelleenlastaus ja muu terminaalin sisäinen kuljetus       

k. varastointi       

 
Jos kehittämistarpeita ja ongelmakohtia on, niin mitä? ___________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

  

Matkustajapalvelut  1  2  3  4  5  6 
l. matkustajien ottaminen alukseen ja laskeminen maihin       

 
Jos kehittämistarpeita ja ongelmakohtia on, niin mitä? ___________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  
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Satamanpitäjien viranomaistehtävät  1  2  3  4  5  6 
m. tilastointi       

n. vaarallisten aineiden käsittely ja säilyttäminen       

o. satamajärjestyksen ja yleisen turvallisuuden valvonta       

p. liikenteen ohjaus (alusten sijoittamis- ja siirtämispäätökset yms.)       

 

Jos kehittämistarpeita ja ongelmakohtia on, niin mitä? ___________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

 
6. Viranomaisvastuu 
 
a) Onko satamanpitäjän toimiminen kaksoisroolissa sekä viranomaisena että liiketoiminnan 

harjoittajana aiheuttanut ristiriitatilanteita? 

  Kyllä  Ei 

 Jos on, niin mitä ja mihin ne ovat johtaneet? _________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 

b) Ovatko ristiriitatilanteet mielestänne mahdollisia tai todennäköisiä? Milloin? ___________  

_________________________________________________________________________   

_________________________________________________________________________   

 
C. MUUT KYSYMYKSET 
 

7. Onko yrityksenne kokenut, että sen toimintaedellytykset satamassa/satamissa eivät 
ole yhtä hyvät kuin kilpailijalla/kilpailijoilla? Onko jokin seuraavista aiheuttanut haittaa 
tai ongelmia yrityksenne toiminnan kannalta? 
 
 Kyllä Ei 

a. Toimintaedellytysten puute tai rajoittaminen satamassa 
    tai sen läheisyydessä   

b. Tonttien jakamisen epätasa-arvoisuus / puutteet saatavuudessa   

c. Toimitilojen käyttämiseen liittyvät epäkohdat   

d. Toisen yrityksen saamat etusija-asemat   

e. Käyttörajoitukset   
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Jos vastasitte johonkin kohtaan kyllä, niin tarkentakaa halutessanne ___________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

 

8. Onko olemassa tekijöitä, jotka rajoittavat operaattorien työskentelyhalukkuutta ja/tai 
-mahdollisuuksia satamissa? 
 

 Kyllä 

 Ei 

Jos on, niin mitä ne ovat?_____________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

 

9. Mitkä satamatoiminnot kaipaisivat kehittämistä ja miten niitä voisi kehittää vastaa-
maan paremmin käyttäjien tarpeita? 
 
_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

 
Mahdollisia lisäkommentteja:   
_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

Kiitos vastauksistanne! 
 


