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Tiivistelmä
Käsillä oleva selvitys on liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) tilaama selvitys, jossa
tarkastellaan erilaisten kilpailumallien hyötyjä ja haittoja Suomen luotsaustoiminnassa.
Selvityksen tavoitteena on selvittää luotsaustoiminnan kokonaisuuden kilpailun avaamiseen
liittyviä etuja ja haittoja. Selvityksessä tarkastellaan vahvuuksia ja heikkouksia, mikäli
luotsaustoiminta järjestetään yksinoikeudella, alueellisesti kilpailuttamalla tai avoimena
kilpailuna.

Kilpailun avaamisen taloudelliset vaikutukset ovat nimensä mukaisesti taloudellinen
kysymys. Taloudellisten vaikutusten arvioinnin tulee näin ollen nojautua teoreettiseen
viitekehikkoon eli talousteoriaan. Teoreettiseen viitekehykseen nojautuen selvityksen
kysymyksenasetteluksi on valikoitunut se, onko kilpailun synnylle edellytyksiä, mikäli
julkinen sääntely tämän mahdollistaa, ja mitä vaikutuksia tämän perusteella eri
vaihtoehdoista on odotettavissa.

Kilpailu, jos sen syntyminen on mahdollista, on paras tapa turvata mm. toiminnan
taloudellinen tehokkuus sekä toiminnan kehittäminen asiakastarpeita vastaten. Tämän
selvityksen tekijöille muodostuneen käsityksen mukaan luotsaustoimintaan ei liity sellaisia
erityispiirteitä, etteikö kilpailua syntyisi. Myös se, että alalle on pyrkinyt uusia toimijoita
viittaa tähän. Näin ollen yleiset edellytykset kilpailun avaamiselle ovat olemassa.

Yhteenvetona selvityksestä raportin tekijöiden näkemyksen mukaan eri kilpailumallien
valinnassa tulisi kiinnittää erityistä huomiota kohdittain seuraaviin kysymyksiin.

Mikäli luotsaustoiminnan järjestämiseksi valitaan monopolimalli, monopolitoimijan sääntelyyn tulisi
kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Sääntelyteoria tarjoaa pohjan, jonka avulla voidaan luoda
mekanismeja ja sääntelymalleja, jotka ohjaavat toiminnan tehostamiseen,
kustannussuuntautuneeseen hinnoitteluun ja asiakkaiden aseman turvaamiseen. Kilpailun uhan
puuttuessa luontaiset kannustimet näiden asioiden huomioimiseen ovat heikot tässä mallissa.

Mikäli luotsaustoiminnan järjestämisessä valitaan kilpailuttamismalli, solmittavat alueelliset sopimukset
ovat keskeisessä asemassa lopullisten vaikutusten kannalta. Alueelliset sopimukset tulisi myöntää
huutokauppoihin nojautuen, joissa toimijat pääsääntöisesti maksaisivat yhteiskunnalle oikeudesta
harjoittaa luotsaustoimintaa tietyllä alueella. Kilpailuttamiskäytäntöihin ja sopimuksiin tulisi panostaa
riittävästi resursseja etukäteen. Erityinen haaste tässä mallissa on a) aidon yhteyden luominen
loppuasiakkaan ja operaattorin välille ja b) kilpailuttamisten välillä vallitseva tosiasiallinen
monopolitilanne alueilla.

Mikäli luotsaustoiminnan järjestämisessä valitaan avoin kilpailu, haasteena saattaa olla varsinkin
alkuvaiheessa odottamattomat vaikutukset markkinoilla. Tämän mallin yhteydessä on syytä luoda
lupakäytäntö, jossa alalla toimiminen edellyttää lupaa, joka voidaan myös perua, mikäli toimija
käyttäytyy lupaehtojen vastaisesti. Avoimen kilpailun mallissa voi syntyä tilanne, jossa heikoimman
kysynnän alueiden, väylien, ja satamien luotsausta joudutaan tuottamaan yhteiskunnan toimesta,
mikäli tietty luotsauksen palvelutaso nähdään tarpeelliseksi luontaisen kysynnän puuttumisesta
huolimatta.
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1. Johdanto

1.1. Selvityksen tavoitteet
Tämä selvitys on liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) tilaama selvitys, jossa tarkastellaan
erilaisten kilpailumallien hyötyjä ja haittoja Suomen luotsaustoiminnassa. Luotsaustoiminta
on ollut tähän asti Luotsausliikelaitoksen monopoli. Julkisuudessa esiintyneiden tietojen
mukaan toiminnan aloittamiseen on ollut kiinnostusta myös muilla elinkeinonharjoittajilla.

Luotsauksen tarkoituksena on alusliikenteen turvallisuuden edistäminen ja alusliikenteestä
ympäristölle aiheutuvien haittojen ehkäiseminen. Luotsinkäyttö on pakollista Suomen
aluevesillä, ellei siitä ole myönnetty vapautusta, ja luotsaustoiminnan harjoittajaksi on
nykyisin rajattu valtion omistama Luotsausliikelaitos.

Luotsaustoiminnan volyymia kuvaa se, että Suomen satamissa käyvistä aluksista, joilla
luotsinkäyttövelvollisuus on, noin 40 % käyttää luotsia. Näiden alusten
Luotsausliikelaitokselle maksamat luotsausmaksut ovat noin 30-40 miljoonaa euroa
vuodessa. Luotsauksen volyymiin jatkossa voi vaikuttaa tulossa olevat muutokset
koulutusjärjestelmässä, lähinnä englanninkielen hyväksyminen linjaluotsauksessa ja
koulutuksessa.

Selvityksen tavoitteena on selvittää luotsaustoiminnan kokonaisuuden kilpailun avaamiseen
liittyviä etuja ja haittoja. Selvityksessä tarkastellaan vahvuuksia ja heikkouksia, mikäli
luotsaustoiminta järjestetään yksinoikeudella, alueellisesti kilpailuttamalla tai avoimena
kilpailuna.

1.2. Selvityksen kysymyksenasettelu
Kilpailun avaamisen taloudelliset vaikutukset ovat nimensä mukaisesti taloudellinen
kysymys. Taloudellisten vaikutusten arvioinnin tulee näin ollen nojautua teoreettiseen
viitekehikkoon eli talousteoriaan.

Tämä arviointiprojekti nojautuu a) talousteoriaan ja toimialan taloustieteeseen, b)
tilastoaineiston tulkintaan em. valossa sekä näitä täydentävään joukkoon c)
asiantuntijahaastatteluita.

Teoreettiseen viitekehykseen (luku kolme) nojautuen selvityksen kysymyksenasetteluksi on
valikoitunut se, onko kilpailun synnylle edellytyksiä, mikäli julkinen sääntely tämän
mahdollistaa, ja mitä vaikutuksia tämän perusteella eri vaihtoehdoista on odotettavissa.
Aiempien aihepiiristä tehtyjen selvitysten sekä selvityksen tekijöille muodostuneen
kokonaiskuvan perusteella tarkempaan tarkasteluun on valittu kolme eri kilpailumallia:
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nykyinen monopolimalli, luotsauksen kilpailuttaminen tilaaja-tuottajamallilla sekä avoin
kilpailu.

1.3. Raportin rakenne
Raportin luvussa kaksi luodaan lyhyt katsaus luotsaustoiminnan nykyiseen sääntely-
ympäristöön, luotsaustoiminnassa tapahtuneeseen kehitykseen viime vuosina tilastojen
valossa sekä luotsinvälitykseen ja luotsauksen turvallisuuden varmistamiseen Suomessa.
Luku kolme esittelee lukijalle teoreettisen viitekehyksen kilpailun merkityksestä
yhteiskunnallisen taloudellisen hyvinvoinnin taustalla sekä edellytyksistä kilpailun synnylle.
Luvussa kolme keskustellaan myös tietyistä keskeisistä näkemyksistä, joita on esitetty
luotsaustoiminnan kilpailun avaamista vastaan. Luku neljä keskittyy edellä kuvattujen
kolmen kilpailuvaihtoehdon tarkasteluun. Kunkin vaihtoehdon osalta esitetään lyhyt kuvaus
siitä, mikä mallin myötä muuttuisi nykytilanteeseen verrattuna, mitä näkemyksiä eri
sidosryhmät ovat esittäneet mallin vaikutuksista sekä mikä on tämän selvityksen tekijöiden
käsitys mallista seuraavista taloudellisista vaikutuksista. Raportin liitteessä yksi esitellään
osana selvitystä suoritetun kansainvälisten luotsauskäytäntöjen kartoittamisen yhteydessä
saadut vastaukset.

1.4. Selvityksen kuluessa haastatellut tahot
Tässä raportissa esitetyt näkemykset perustuvat selvityksen tekijöille projektin kuluessa
muodostuneeseen käsitykseen eri vaihtoehdoista seuraavista vaikutuksista. Selvityksen
kuluessa on käyty henkilökohtaisia keskusteluja seuraavien tahojen kanssa:

- Matti Pajula/Luotsausliikelaitos
- Tero Jokilehto/Liikenne- ja viestintäministeriö
- Esko Tainio/Valtiovarainministeriö
- Matti Aaltonen/Liikennevirasto
- Olli Hyvärinen/Työ- ja elinkeinoministeriö
- Tuomo Antila/Oikeusministeriö
- Valtteri Laine/Liikenteen turvallisuusvirasto
- Antti Rautava/Luotsiliitto

Lisäksi seuraavien tahojen kanssa on käyty keskusteluja puhelimitse:

- Kari Noroviita/Vuosaaren satamajohtaja
- Kari Himanen/Oulun satamajohtaja
- Guy Dannström/Maarianhaminan satamajohtaja
- Markku Koskinen/Kotkan sataman liikennepäällikkö
- Joakim Håkans/Baltic Pilot Oy
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 Selvityksen tekijät kiittävät lämpimästi haastateltuja tahoja.

2. Luotsaustoiminta Suomessa
Tässä luvussa luodaan tiivis katsaus tilastojen valossa suomalaiseen luotsaustoimintaan ja
sen kehittymiseen viime vuosina. Tavoitteena on kuvata kokonaisuutta, johon keskustelu eri
kilpailuvaihtoehdoista liittyy.

2.1. Luotsausta säätelevä lainsäädäntö ja luotsauksen edellytykset
Luotsauksen tarkoituksena on alusliikenteen turvallisuuden edistäminen ja alusliikenteestä
ympäristölle aiheutuvien haittojen ehkäiseminen. Luotsinkäyttö on pakollista Suomen
aluevesillä, ellei siitä ole myönnetty vapautusta, ja luotsaustoiminnan harjoittajaksi on
nykyisin rajattu valtion omistama Luotsausliikelaitos. Luotsaustoimintaa sääntelee
luotsauslaki (940/2003) ja Luotsausliikelaitoksesta annettu laki (938/2003) sekä näitä
täydentävät asetukset.

Käytännössä luotsia on käytettävä silloin, kun aluksen lastin vaarallisuus tai haitallisuus tätä
edellyttävät ja, kun aluksen koko ylittää tietyn rajan. Tarkat raja-arvot määritellään
valtioneuvoston asetuksissa. Luotsinkäytöstä myönnettyjen vapautusten osalta merkittävin
on tilanne, jossa aluksen päällikölle on myönnetty luotsauslain 14 §:ssä määritelty
linjaluotsikirjan. Luotsaus on määritelty Luotsausliikelaitoksen yksinoikeudeksi ja
vastavuoroisesti Luotsausliikelaitokselle on annettu laissa velvollisuus tarjota
luotsauspalveluita Suomen vesialueilla. Periaatteellisesti merkittävä lainsäädännöllinen
ratkaisu on luotsauslakiin sisältyvä määräys siitä, että aluksen päällikkö vastaa aluksensa
ohjauksesta kaikissa tilanteissa, myös silloin kun hän noudattaa luotsin antamia aluksen
ohjaamiseen liittyviä ohjeita.

Yksittäisellä luotsilla on oikeus luotsata niillä väylillä, joihin hän on Liikenteen
turvallisuusviraston myöntämällä ohjauskirjalla saanut luotsausoikeuden. Ohjauskirjan
myöntämisen edellytyksenä on, että hakijalla on:

1) merikapteeninkirja;

2) sellainen terveys ja kunto, joka vaaditaan kauppa-aluksessa
kansipalveluksessa olevalta;

3) harjoittelumatkoja ohjauskirjaan merkittävällä väylällä;

4) Liikenteen turvallisuusviraston järjestämä hyväksytysti suoritettu kirjallinen
tutkinto;
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5) Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymän henkilön vastaanottama
koeluotsaus ohjauskirjaan merkittävän väylän molempiin suuntiin;

sekä

6) tarvittava suomen ja ruotsin kielen taito.

Luotsin ohjauskirja myönnetään määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi ja se voidaan
hakemuksesta uudistaa. Luotsin ohjauskirjan uudistamisen edellytyksenä on, että luotsi
osoittaa säilyttäneensä väylätuntemuksensa ja että hänellä on sellainen terveys ja kunto,
joka vaaditaan kauppa-aluksessa kansipalveluksessa olevalta. Luotsin ohjauskirjan
myöntämisen edellytyksistä ja ohjauskirjan sisällöstä sekä ohjauskirjan uudistamisesta
säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Vastaavasti linjaluotsikirjan osalta Liikenteen turvallisuusvirasto voi hakemuksesta myöntää
väylä- ja  aluskohtaisen linjaluotsinkirjan aluksen päällikölle, joka osoittaa tuntevansa
aluksen käyttämän väylän. Linjaluotsinkirja voidaan vastaavin edellytyksin myöntää myös
aluksen perämiehelle.

Linjaluotsinkirjan myöntämisen edellytyksenä on, että hakija:

1) on osallistunut hakemuksen kohteena olevan aluksen tai vastaavanlaisen
aluksen navigointiin päällikkönä tai perämiehenä linjaluotsinkirjaan
merkittävällä väylällä;

2) on suorittanut hyväksytysti Liikenteen turvallisuusviraston järjestämän
kirjallisen tutkinnon;

3) on suorittanut Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymän henkilön
vastaanottaman koeluotsauksen linjaluotsinkirjaan merkittävän väylän
molempiin suuntiin tai hakemuksessa määriteltyyn suuntaan; sekä

4) hallitsee tarvittavassa laajuudessa suomen tai ruotsin kieltä.

Linjaluotsinkirja myönnetään määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi ja se voidaan
hakemuksesta uudistaa. Linjaluotsinkirjan uudistamisen edellytyksenä on, että kirjan haltija
osoittaa säilyttäneensä väylätuntemuksensa. Linjaluotsinkirjan myöntämisen edellytyksistä
ja linjaluotsinkirjan sisällöstä sekä linjaluotsinkirjan uudistamisesta säädetään tarkemmin
valtioneuvoston asetuksella.
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Käytännössä linjaluotsikirjojen merkitys kaupallisen merenkulun luotsaustoiminnassa on
huomattava. Suomen satamissa käyvistä aluksista, joilla luotsinkäyttövelvollisuus on, noin
40 % käyttää luotsia. Toisin sanoen 60 % aluksista, joilla on luotsinkäyttövelvollisuus,
hyödyntää linjaluotsikirjoja.

2.2. Luotsaustoiminnan volyymi
Luotsaustoiminta on tällä hetkellä Suomessa Luotsausliikelaitoksen monopolitoimintaa.
Tilanne on jatkunut tällaisena koko Luotsausliikelaitoksen olemassaolon ajan eli vuodesta
2004 alkaen. Tätä ennen luotsaustoiminta oli viranomaistyötä. Näistä lähtökohdista johtuen
Suomen luotsauksen kehitys ja Luotsausliikelaitoksen toiminnan kehitys ovat synonyymeja
toisilleen.

Luotsausliikelaitos jakaa toiminnassaan Suomen merialueet kolmeen luotsintilausalueeseen
(läntinen, eteläinen, itäinen) ja viiteen luotsausalueeseen. Lisäksi on olemassa Saimaan
luotsausalue. Kuvassa 2.1. on esitetty yleiskuvaus Luotsausliikelaitoksen tällä hetkellä
järjestämästä luotsaustoiminnasta.
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Kuva 2.1. Suomen luotsaustoiminta. Lähde: Luotsausliikelaitos

Kaiken kaikkiaan Suomessa on luotsattavia satamia 54 kappaletta, joista 23 on ns.
talvisatamia.  Luotsausten kokonaislukumäärä vuonna 2009 oli 25 703 kappaletta ja
merimaileina luotsauksia toteutettiin 488 809 merimailia. Vuosi 2009 oli syvän
taloustaantuman aikaa Suomessa, mikä heijastui voimakkaasti luotsaustoimintaan. Kuvassa
2.2 on esitetty luotsauksen volyymin kehitys vuosina 2006-2009.
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Kuva 2.2. Luotsauksen volyymin kehitys 2006-2009. Lähde: Luotsausliikelaitos

Luotsaustoiminta keskittyy voimakkaasti harvalukuiseen joukkoon satamia. Tämä on
luonnollista seurausta kaupallisen merenkulun volyymin suuntautumisesta näihin samoihin
harvalukuisiin satamiin. Alla olevassa kuvassa 2.3. on esitetty luotsausten lukumäärä eri
satamissa vuonna 2009.

Kuva 2.3. Luotsausten lukumäärä satamittain vuonna 2009.

Suomen kaupallisen merenkulun ja samalla luotsausten keskittymistä tietyille väylille ja
tiettyihin satamiin kuvaa se, että vilkkain satama vastaa noin 14 % kaikista luotsauksista,
kolme eniten luotsauksia kerännyttä noin 37 %:sta ja viisi vilkkainta satamaa noin 54 %
kaikista Suomen luotsauksista kyseisenä vuonna.
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2.3. Luotsausliikelaitoksen liiketoiminta, resurssit ja luotsauksen
hinnoittelu
Luotsausliikelaitoksen kysyntää on käsitelty edellä. Liikelaitoksen resurssit kyseisen
toiminnan toteuttamiseen koostuivat vuoden 2009 toimintakertomuksen mukaan 356
henkilöstä, joista operatiivisessa toiminnassa työskenteli 337 henkilöä. Laitoksen
henkilökunnan lukumäärä on ollut laskussa vuoden 2009 aikana mm. talouden taantuman
aiheuttaman sopeutustarpeen vuoksi. Luotsausliikelaitos toimii 23 paikkakunnalla, ja sillä on
käytössään yhteensä 67 alusyksikköä, joista raskaampia luotsikuttereita on 35 ja nopeita
luotsiveneitä 32.

Luotsausliikelaitoksen toiminnan kehittyminen taloudellisten tunnuslukujen valossa vuosina
2004-2009 on esitetty taulukossa 2.1.

2004 2005 2006 2007 2008 2009
LIIKEVAIHTO 37 918 460 38 149 371 39 602 514 40 843 324 40 130 217 31 517 038

Materiaalit ja palvelut -2 736 862 -3 385 309 -3 855 940 -3 582 722 -4 107 038 -3 055 622
Henkilöstökulut -24 717 316     -25 116 076    -25 908 859 -26 677 554 -26 947 730 -23 652 308

Poistot -3 087 640 -3 089 499 -2 557 757 -2 389 184 -2 671 938 -2 525 045
Liiketoiminnan muut

kulut -3 103 897 -3 246 654 -3 613 555 -4 068 422 -4 070 874 -3 758 527

LIIKEVOITTO/-
TAPPIO 4 272 744 3 311 834 3 666 401 4 157 660 2 348 884 -1 441 557

Taulukko 2.1. Luotsausliikelaitoksen taloudelliset tunnusluvut 2004-2009. Lähde:
Luotsausliikelaitoksen vuosikertomukset

Luotsausliikelaitoksen toiminnan volyymi on pysynyt koko laitoksen olemassaolon ajan
melko samalla tasolla lukuun ottamatta lamavuotta 2009. Vuonna 2009 liikelaitoksen tulos
oli tappiollinen mutta vuosina 2004-2008 Luotsausliikelaitos tuotti voittoa.

Luotsauksen hinnoittelu perustuu luotsausmaksuun, josta säädetään valtioneuvoston
asetuksella. Luotsauksen hinnoittelun lähtökohtana on yhtenäishinnoittelu, jossa
luotsaustaksat koko maassa ovat samat. Luotsaustaksat ovat tällä hetkellä alla olevan
taulukon mukaiset perustuen lähinnä luotsattavan matkan pituuteen ja luotsattavan aluksen
kokoon.

Luotsattavan aluksen nettovetoisuus Luotsatun matkan pituus meripeninkulmissa
(yli-enintään) alle 1 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-70 71-100

0-200 185 370 656 891 1 160 1 430 1 816 2 472
200-1000 235 471 774 1 043 1 379 1 665 2 119 2 809

1000-3000 286 572 925 1 245 1 615 1 951 2 472 3 196
3000-6000 336 673 1110 1514 1917 2304 2910 3700
6000-10000 387 774 1312 1749 2203 2674 3313 4188

Taulukko 2.2. Luotsaustaksat euroina
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2.4. Luotsinvälitys ja luotsaustoiminnan valvonta
Luotsausliikelaitoksella on oma luotsintilausjärjestelmä, joka on käytössä kaikkina vuoden
päivinä ympärivuorokautisesti. Suomen rannikko on jaettu kolmeen luotsintilausalueeseen ja
lisäksi Saimaan alue on oma alueensa.

Liikenne- ja viestintäministeriö huolehtii luotsaustoiminnan yleisestä ohjauksesta ja
kehittämisestä Suomessa. Liikenteen turvallisuusvirasto toimii käytännön valvovana
viranomaisena. Liikenteen turvallisuusvirasto valvoo luotsauslain noudattamista ja mm.
myöntää sekä peruuttaa luotsin ohjauskirjat ja linjaluotsinkirjat.
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3. Kilpailun merkitys ja edellytykset; teoreettinen
viitekehys

3.1. Kilpailu ja taloudellinen hyvinvointi
Markkinatalouden eräs perusedellytys on kilpailulliset markkinat. Näillä markkinoilla
kummallakaan osapuolella, myyjällä tai ostajalla, ei ole valta-asemaa toiseen nähden ja
osapuolet voivat valita markkinakumppaninsa suuresta joukosta vaihtoehtoja. Kilpailulliset
markkinat johtavat optimaaliseen myyjien ja ostajien väliseen tapahtumien määrään, mikä
puolestaan johtaa yhteiskunnan taloudellisen hyvinvoinnin maksimoitumiseen.

Kilpailullisilla markkinoilla yritykset ovat niin sanottuja hinnan ottajia eli yksittäiset yritykset
eivät voi vaikuttaa markkinoiden hintatasoon. Yritys ei voi laskea tai nostaa hintaansa
markkinatasosta, koska laskiessaan hintaa yritys tekisi tappioita ja nostaessaan hintaa
asiakkaat eivät ostaisi hyödykettä yritykseltä. Markkinoilla vallitsee tilanne, jossa olemassa
oleva markkinahinta tuottaa kaiken tarvittavan tiedon yritykselle sekä asiakkaiden
kysynnästä että kilpailijoiden toiminnasta. Tällaista tilannetta kutsutaan talousteoriassa
täydelliseksi kilpailuksi.

Talousteorian sekä empiiristen tutkimusten mukaan yritysten hinnoittelu riippuu kaikilla
toimialoilla tuotannon rajakustannuksista. Rajakustannukset viittaavat yhden lisäyksikön
tuotannosta aiheutuviin suoriin kustannuksiin. Täydellisen kilpailun markkinalla hinta vastaa
rajakustannuksia. Monopolitoimialalla tuotteen hinta ylittää rajakustannukset määrällä joka
riippuu kysynnän hintajoustosta. Käytännön maailmassa hintataso useimmilla toimialoilla on
näiden ääripäiden välissä.

Kilpailun lisäämisen tavoite Suomen talouselämässä nojautuu viime kädessä siihen, että
kilpailullinen tasapaino (competitive equilibria) on pareto-optimaalinen ja kilpailullisessa
tasapainossa tuotteiden tai palveluiden hintataso vastaa niiden tuottamisesta aiheutuvia
rajakustannuksia. Pareto-optimaalisuus tarkoittaa sitä, että allokaatio  hyödyntää
yhteiskunnan resursseja ja teknologisia mahdollisuuksia tehokkaasti niin, että vaihtoehtoista
tapaa organisoida tuotantoa ja tuotteiden jakoa kuluttajien kesken tavalla, joka nostaisi
joidenkin kuluttajien hyvinvointia laskematta toisten hyvinvointia, ei ole olemassa. Liitteessä
yksi on esitetty kilpailullisten markkinoiden perusmalli johon nämä johtopäätökset
nojautuvat.

Alla on esitetty yksinkertaisesti miksi monopolista aiheutuu hyvinvointitappioita kilpailtuun
tasapainoon verrattuna.
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Yllä olevassa kuvassa on esitetty hypoteettisen monopolitoimijan kysyntäkäyrä (ylempi
laskeva suora), rajakustannukset (MC< oletettu vakioksi ja siten samansuuruinen kuin
keskimääräiset kustannukset AC) ja monopolihinnoittelu. Y-akselilla on hinta, X-akselilla
määrä. Monopoli asettaa hintansa (kts. Liite 2, jossa on esitetty lyhyesti formaali analyysi)
siten, että rajatuotto on yhtä suuri kuin rajakustannus. Rajatuotto koostuu kahdesta osasta
jotka on helpointa kuvata käymällä läpi, mitä tapahtuu monopoliyrityksen liikevaihdolle, jos
se nostaa hintaansa hieman. Ensimmäinen vaikutus on kysyntävaikutus: Tuotteita myydään
vähemmän. Toinen vaikutus on tuottovaikutus: Kaikista myydyistä tuotteista saadaan
korkeampi hintakustannusmarginaali. Monopolin kannattaa siis tasapainottaa näiden summa
yhtä suureksi kuin rajakustannus. Tällöin (kuviossa hinta  ja määrä ) hinnan
laskeminen ei lisää kysyntää riittävästi, jotta pienempi tuotekohtainen
hintakustannusmarginaali olisi perusteltavissa, kun muutokset tuotantokustannuksissa
otetaan huomioon. Samoin hinnan nostaminen ei johda voittojen kasvuun, koska kysynnän
väheneminen ja rajakustannusten muutos dominoi kasvaneen hintakustannusmarginaalin
vaikutusta.

Monopolitoimialan tasapaino ei ole pareto-optimaalinen. Kuluttajat olisivat valmiita
maksamaan yhdestä lisäyksiköstä hyödykettä hinnan  mutta rajakustannus tämän yhden
lisäyksikön tuotannosta on MC. Koska MR = MC ja ,  , jos kuluttajat
maksaisivat vähemmän kuin  mutta enemmän kuin MC yhdestä lisäyksiköstä hyödykettä
ja maksaisivat edelleen  jo hankituista hyödykkeistä, sekä monopolitoimija että
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kuluttajat voittaisivat. Monopolitoimijan voitot kasvaisivat ja kuluttajat hankkisivat
lisähyödykkeen halvemmalla, kuin mikä sen arvo on heille. Pareto-optimaalinen tasapaino
vallitsee pisteessä jossa kuluttajien halukkuus maksaa yhdestä lisäyksiköstä hyödykettä
vastaa lisäyksikön kustannuksia. Tämä on piste q* jossa kysyntäsuora leikkaa
rajakustannussuoran.

Sopimus, joka johtaisi tehokkaaseen tuotannon tasoon, olisi sellainen, jossa monopolitoimija
suostuisi tuottamaan q* hinnalla p*=MC. Tämä johtaisi voittojen laskuun määrällä

, joka kuluttajien täytyisi vähintään korvata monopolin kannustinrajoitteiden
takia kerta- (lump-sum-) korvauksella. Kuluttajat voisivat näin tehdä ja hyötyä
alkuperäiseen tilanteeseen verrattuna, koska heidän hyötynsä hinnan laskusta olisi alueen

 suuruinen. Tämä alue ylittää monopolin tappion  sinisellä korostetun
alueen G verran. Tämä alue G muodostaisi tässä hypoteettisessa esimerkissä
neuvottelualueen, jonka rajoissa monopolisti ja kuluttajat neuvottelisivat sopimuksen
hyötyjen jakamisesta keskenään.

Edellä lyhyesti esitetyn perusteorian lisäksi tutkimuksessa on osoitettu, että monopoli johtaa
mm. toiminnan tehottomuuteen puuttuvien kehittämiskannustimien vuoksi sekä
asiakastarpeiden kilpailtuja markkinoita heikompaan huomioimiseen samoista syistä.

3.2. Edellytykset kilpailun synnylle
Jotta markkinoille voi kehittyä toimiva kilpailu, tiettyjen ehtojen on toteuduttava. Nämä
ehdot liittyvät ennen kaikkea yritysten mahdollisuuteen aloittaa ja lopettaa tietty toiminta.

1. Markkinoilla pitää olla useita toimijoita, jotta yksittäiset toimijat eivät voi
vaikuttaa markkinoiden toimintaan.

2. Yksittäisellä toimijalla ei saa olla merkittävää markkinavoimaa eli
mahdollisuutta vaikuttaa markkinoiden toimintaan.

3. Kaikilla halukkailla pitää olla vapaa mahdollisuus aloittaa liiketoiminta eli alalle
tulon täytyy olla vapaata. Jos alalle tulolle ei ole esteitä, syntyneet voitot
houkuttelevat alalle uusia yrittäjiä, jotka vaikuttavat alan voittoihin laskevasti,
mutta alan tarjontaa nostavasti. Vastaavasti alalle tulon esteet antavat
markkinoilla jo toimiville yrityksille hinnoitteluvoimaa, mikä johtaa hintojen
nousemiseen. Alalta poistumisen esteet ovat yhtä tärkeitä kuin alalle tulon
esteet. Uudet yrittäjät eivät ole valmiita tulemaan markkinoille, vaikka siellä
on mahdollista tehdä voittoja, jos alalta poistuminen aiheuttaa kustannuksia.

Alalle tulon ja poistumisen esteitä muodostuu käytännössä kolmella tavalla:

I. Tietyllä toimialalla voi olla luontaisia alalle tulon esteitä, jotka johtuvat
esimerkiksi toimialalle vaadittavan alkuinvestoinnin suuruudesta.

II. Toimialalla jo olevat yritykset voivat pyrkiä luomaan alalle tulolle esteitä
esimerkiksi laskemalla hintoja tilapäisesti tasolle, jolla ei ole pitkällä aikavälillä
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taloudellisesti kannattavaa toimia. Tämä toimii pelotteena alalla mahdollisesti
haluaville.

III. Viranomaisten säätely voi luoda rajoituksia alalle tuloon ja poistumiseen. Alalla
toimiminen voi olla luvanvaraista tai viranomaiset voivat vaatia tiettyjen
vaatimusten täyttämistä, jotta toimialalla saa aloittaa liiketoiminnan.

Ensimmäinen edellä mainituista seikoista, eli toimialalle tulon luonnolliset esteet, ovat
taloudellisessa mielessä ”aito” este kilpailun toimivuudelle. Ne eivät siis ole seurausta
tietoisesta toiminnasta yhteiskunnan tai yksittäisten yritysten taholta vaan juontavat
juurensa taloudellisiin lainalaisuuksiin. Viranomaisten tarveharkinnan soveltaminen tietyllä
toimialalla on selkeä esimerkki keinotekoisesti luodusta alalle tulon esteestä. On hyvin
vaikea osoittaa toimintaa, jossa tarveharkinta voi tuottaa yhteiskunnan taloudellisen
hyvinvoinnin kannalta paremman lopputuloksen kuin elinkeinovapauden periaate.

3.3. Julkinen sääntely, kilpailu ja yhteiskunnan taloudellinen
hyvinvointi
Kilpailun toimivuus on siis yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta keskeisen tärkeä asia.
Kaikissa olosuhteissa sen synnylle ei kuitenkaan ole edellytyksiä tai kilpailu markkinoilla ei
muista syistä toimi. Julkisen vallan rooli kilpailun toimivuuden kannalta voi olla
kahdenlainen. Tilanteissa, joissa kilpailun synnylle ei ole taloudellisia edellytyksiä, tiettyjen
markkinoiden toiminta on ajautunut tilanteeseen, jossa markkinat eivät toimi tehokkaasti tai
ulkoisvaikutusten takia markkinatasapaino ei ole yhteiskunnallisesti hyväksyttävä, julkisen
vallan puuttuminen sääntelyn keinoin markkinoiden toimintaan voi olla perusteltua.
Esimerkiksi kilpailuviranomaisten toiminta perustuu tähän. Toisaalta julkisen vallan sääntely
voi olla myös haitallista kilpailun toimivuuden ja yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta.
Useimmat toimialat ja markkinat toimivat parhaalla mahdollisella tavalla ilman erityistä
sääntelyä1. Jälkimmäisessä tapauksessa taloudellisessa mielessä paras mahdollinen ratkaisu
on luonnollisesti sääntelyn lopettaminen.

Erityistilanteissa, joissa julkisen vallan puuttumisella voidaan saavuttaa esimerkiksi
yhteiskunnalliselta kannalta tarkasteltuna toivottavia päämääriä, on muistettava, että
sääntely tuo mukanaan aina myös kustannuksia. Sääntely aiheuttaa sekä epäsuoria että
suoria kustannuksia ja useimmissa tapauksissa voidaan kyseenalaistaa, onko sääntelyn
avulla edes käytännössä mahdollista saavuttaa haluttuja hyötyjä. Lisäksi tutkimuksen ja
käytännön kokemusten perusteella on havaittu, että sääntelyn alkuperäinen tarkoitus
kääntyy usein toimialalla toimivien yritysten etujen turvaamiseksi2.

1 Tämä ei tarkoita sitä että yritysten toiminnalle ei asetettaisi reunaehtoja julkisen vallan toimesta esimerkiksi
työntekijöiden aseman, ympäristönsuojelun jne. osalta. Näiden kaikkia toimijoita koskevien pelisääntöjen
luominen on keskeinen julkisen vallan tehtävä.
2 Tästä käytetään kirjallisuudessa termiä ”Regulatory Capture”
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Sääntelyn luomien esteiden, kuten uusien yrittäjien pääsyn estäminen toimialalle, avulla
markkinoilla jo toimivat yritykset voivat saada, ja käytännössä myös ovat usein saaneet,
itselleen markkinavoimaa, joka on mahdollistanut ylisuurten voittojen tekemisen kuluttajien
ja yhteiskunnan kustannuksella. Kyseisten kilpailuongelmien johdosta toimialan sääntelyä
pohdittaessa on mietittävä, ketä varten sääntelyä harjoitetaan. Lisäksi on pohdittava,
ovatko sääntelyn haitat suuremmat kuin hyödyt. Useimmissa tapauksissa paras vaihtoehto
esimerkiksi kuluttajien aseman turvaamiselle on kilpailun syntymisen varmistaminen, eikä
toimialalla toimivien yritysten välisen kilpailun estäminen eri keinoin.

On syytä kiinnittää huomiota myös siihen, että edellä kuvattu kilpailun keskeinen rooli
yhteiskunnan taloudellisen hyvinvoinnin turvaajana on fundamentti, joka perustuu
talousteorian keskeisimpiin johtopäätöksiin. Kilpailun toimivuudesta seuraavat myönteiset
vaikutukset ovat luonteeltaan usein pidemmällä aikavälillä realisoituvia. Hyvänä esimerkkinä
makrotasolla voidaan mainita parantuva tuottavuuskehitys ja tästä edelleen seuraava
ansiotason myönteinen kehitys. Mikrotasolla vastaavana esimerkkinä voi toimia esimerkiksi
kilpailun tarjontaa monipuolistava vaikutus. Molemmat näistä vaikutuksista ovat asioita,
jotka näkyvät vuosien aikajänteellä.

Sääntelymuutosten yhteydessä kiinnitetään usein huomiota lyhyen tähtäimen konkreettisiin
kustannusvaikutuksiin tarkasteltuna jonkin sidosryhmän näkökulmasta. Esimerkkinä tästä
toimii kilpailun vapauttamiseen liittyvien sääntelymuutosten yhteydessä usein esille tuotavat
tiettyjen yritysten heikentyvät näkymät. Näitä näkökohtia on hyvä tuoda esille, mutta
samalla on muistettava, että kilpailun toimivuuden myönteiset taloudelliset vaikutukset ovat
pitkällä aikavälillä vaikutukseltaan moninkertaiset esimerkiksi tiettyjen eturyhmien lyhyen
tähtäimen kustannuksiin verrattuna.  Toisella tavalla ilmaistuna tilanne on usein se, että
jotkin lyhyen tähtäimen kustannukset tietyn eturyhmän kannalta tarkasteltuna tarkoittavat
aiemman kilpailun toimimattomuuden aiheuttamien talouden vääristymien poistumista
laajemmalla tasolla tarkasteltuna. Näin ollen nämä vaikutukset ovat itse asiassa toivottavia
seurauksia julkisen sääntelyn muutoksesta.

3.4. Luotsaustoiminta ja kilpailun edellytykset
Edellä on esitetty perusperiaatteet, joita talousteoria on kyennyt luomaan kilpailun
vaikutuksista ja edellytyksistä. Nämä perusperiaatteet voidaan kiteyttää hyvin lyhyesti:
kilpailulliset markkinat ovat yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta välttämättömät ja julkisen
vallan toimenpiteiden tulisi keskittyä takaamaan kilpailun synty ja toimivuus eri markkinoilla.
Edellä on kuitenkin myös viitattu erityistapauksiin, joissa perussääntö ei yhtä selvästi ole
voimassa. Näissä tapauksissa toimialan sääntely julkisen vallan toimesta saattaa nostaa
yhteiskunnan hyvinvointia.

Luotsaustoimiala on perinteisesti ollut lähellä viranomaistoimintaa ainakin Euroopan alueen
maissa. Viime kädessä eräs peruskysymys, johon luotsauksen yhteydessä on vastattava, on
se, onko toiminnassa kyse ennen kaikkea viranomaistyöstä turvallisuuden takaamiseksi vai
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elinkeinotoiminnasta. Johtopäätökset siitä, miten luotsaustoiminta tulisi järjestää, saattavat
riippua merkittävällä tavalla vastauksesta tähän kysymykseen.

Useat tahot ovat nostaneet esiin luotsaustoiminnan erityispiirteitä, joiden takia toimialan
vahvan sääntelyn, ja Luotsausliikelaitoksen monopolin säilyttämisen, on uskottu olevan
tarpeellista. Mahdollisesti kolme keskeisintä esiinnoussutta näkemystä ovat: i)
luotsauspalvelut on tehokkainta tuottaa yhden toimijan toimesta, ii) luotsauksen avaaminen
kilpailulle heikentää alusliikenteen turvallisuutta ja iii) luotsauksen avaaminen kilpailulle
johtaa luotsauspalveluiden näivettymiseen heikomman kysynnän alueilla. Nämä kolme
peruskysymystä liittyvät arvioon kaikkien eri kilpailuvaihtoehtojen taloudellisista
vaikutuksista, joten seuraavassa näitä esitettyjä näkemyksiä tarkastellaan lyhyesti erikseen.

Argumentaatio siitä, että luotsaustoiminta on tehokkainta järjestää yhden toimijan toimesta,
liittyy ajatukseen ns. liiallisesta alalle tulosta. Tämän on esitetty tapahtuvan, koska alalla on
olemassa mittakaavaetuja ja liian moni yritys tulee markkinoille. Liiallinen alalle tulo taas
johtaa markkinoiden toimimattomuuteen, koska tarpeettoman suuri joukko yrityksiä tekee
alalle tuloon vaadittavat kiinteät investoinnit, minkä johdosta keskimääräiset kustannukset
nousevat markkinoilla. Viime kädessä näkemyksessä on taloudellisessa tarkastelussa kyse
siitä, onko luotsaustoiminta Suomessa ns. luonnollisen monopolin toimiala.

Näkemys liiallisesta alalle tulosta ei saa selvää tukea luotsaustoiminnan taloudellisesta
luonteesta. Luotsaustoiminnan vaatimat kiinteät kustannukset eivät ole erityisen suuret,
joten ajatusta siitä, että vapaa alalle tulo johtaisi huonoon lopputulokseen ns. liiallisen alalle
tulon kautta on melko haasteellista perustella alan taloudellisella luonteella.
Luotsausliikelaitoksen kustannusrakenteesta käy selvästi ilmi, että työvoimakustannukset
muodostavat valtaosan kokonaiskustannuksista ja kiinteän luonteiset kustannukset ovat
melko pienet.

Lisäksi luotsaustoiminnassa on syytä erottaa toisistaan varsinainen luotsaus ja sitä
palvelevat tukitoiminnot. Luotsausliikelaitoksen kiinteät kustannukset ovat seurasta ennen
kaikkea investoinneista luotsauksessa käytettävään aluskalustoon sekä osittain myös maalla
olevaan infrastuktuuriin, kuten luotsiasemiin ja luotsinvälitysjärjestelmään. Itse luotsaus on
henkilösidonnaista asiantuntijatyötä eli nojautuu koulutettujen luotsien inhimilliseen
pääomaan. Tämän pääoman kouluttaminen vaatii investointeja, mutta olemassa olevilla
luotseilla kynnys luotsina toimimiseen on periaatteessa matala. Kysymys luotsaustoiminnan
kiinteistä kustannuksista liittyy näin ollen keskeisesti kysymykseen investoinneista
tukitoimintoihin.
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Tämän selvityksen tekijöiden näkemyksen mukaan luotsaustoimintaan ei liity sellaisia
kiinteitä kustannuksia, jotka tekisivät alasta talousteorian tarkoittaman luonnollisen
monopolin. Suuren kysynnän alueilla useamman toimijan on luultavasti kannattavaa
investoida vaadittavaan aluskalustoon yms. toiminnan mahdollistamiseksi. Muilla alueilla, ja
osittain myös suuren kysynnän alueilla, on myös helppo kuvitella uusia liiketoimintamalleja,
joissa esimerkiksi luotsien kuljetus luotsattaviin aluksiin ostetaan alihankintana muilta
palveluntarjoajilta. Millä tahansa toimialalla toimiminen vaati tiettyjen kiinteiden
kustannusten kattamista, mutta varsinaisia luonnollisen monopolin toimialoja on melko
vähän. Luotsaustoiminta tuskin kuuluu tähän joukkoon.

Toinen argumentti luotsaustoiminnan monopolin säilyttämiseksi liittyy turvallisuuden
takaamiseen. On esitetty näkemyksiä, joiden mukaan luotsauksen avaaminen kilpailulle voi
johtaa esimerkiksi liian läheiseen suhteeseen asiakkaan (luotsattava alus) ja luotsin välillä,
jolloin voi syntyä esimerkiksi tilanteita, joissa luotsausta suoritetaan liian vaikeissa
sääolosuhteissa.

Turvallisuusargumenttien osalta keskeinen kysymys liittyy siihen, miten luotsaustoiminnan
turvallisuus ja luotsaustoiminnan kilpailu liittyvät toisiinsa. Luotsausliikelaitos (joka muuttuu
vuoden 2011 alussa osakeyhtiöksi) ei ole enää tänä päivänä viranomaistaho vaan
kaupallisesti toimiva elinkeinonharjoittaja. Luotsaustoiminnan turvallisuuden varmistaminen
on eriytetty palvelun tuottajasta ja siitä vastaa liikenteen turvallisuusvirasto.   Mikä on
vaikutusmekanismi, jonka kautta kilpailun lisääntyminen luotsaustoiminnassa johtaisi
turvallisuuden heikkenemiseen?

Tällainen vaikutusmekanismi voidaan osoittaa teoreettisesti. Taloustieteessä käytetään
useissa eri sovelluksissa ns. päämies-agenttiteoriaa, jonka avulla voidaan tarkastella eri
toimijoiden keskinäisiä suhteita ja todelliseen käyttäytymiseen liittyviä yksityiskohtia.
Luotsaustoiminnan turvallisuuskysymys voidaan luontevasti liittää laadun käsitteeseen tässä
toiminnassa. On totta, että palvelun tuottajien tapauksessa ei voida sivuuttaa ns.
laatuongelmaa. Taloustieteen mukaan minkä tahansa palvelun tuottajan kyky sitoutua
laatuun on aina pysyvä ongelma.3  Yhtenä ratkaisuna ongelmaan on nähty yrityksen
tuotteen ”brändäystä”, investointia tuotteeseen liitettävään imagoon. Tämä ratkaisu toimii,
kun tilaajien ja palvelun tarjoajien välinen suhde on toistuvaa. Se johtaa hintapreemioon:
tilaajan kannattaa maksaa paremmasta palvelusta enemmän, kuin mikä olisi hinta
kilpailullisen markkinan pitkän aikavälin tasapainossa, jossa markkinoille tulo on eliminoinut
ylisuuret tuottajien voitot.

3 Talousteoriassa asiaa on tutkittu 1980-luvulta lähtien, Klein-Leffeler JPE 1981, Shapiro Bell
1982, Shapiro QJE 1983.
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Turvallisuushyödykkeiden markkinoilla maine ei kuitenkaan välttämättä ole riittävä ratkaisu.
On esimerkiksi mahdollista kuvitella tilanne, jossa luotsaustoiminnan markkinoilla toimii
useita melko pieniä palveluntuottajia. Riippuen siitä, miten vahingonkorvauskysymykset
jatkossa järjestetään, yhden merkittävän luotsausvirheen aiheuttamat vahingot ja niistä
seuraavat korvausvastuut voivat nousta niin korkeiksi, että palveluntuottaja ymmärtää jo
etukäteen, että se ei pysty näistä mahdollisista vastuista selviytymään. Tämä saattaa johtaa
siihen, että rationaalisesti toimiva taho saattaa asettaa luotsaustoiminnan turvallisuudelle
vähemmän painoarvoa, kuin mikä olisi yhteiskunnallisesta näkökulmasta
tarkoituksenmukaista.

Toisaalta on myös niin, että edellä kuvattu päättelyketju pätee myös Luotsausliikelaitoksen
toimintaan. Myös monopolitoimija arvioi toiminnassaan eri näkökulmia ja saattaa asettaa
esimerkiksi turvallisuudelle vähemmän painoarvoa, kuin yhteiskunnallista hyvinvointia
maksimoiva taho asettaisi.

Tämän raportin tekijöiden näkemyksen mukaan turvallisuuskysymys on asia, joka tulee
ottaa huomioon kaikissa luotsaustoiminnan eri kilpailuvaihtoehdoissa. Nykyinen jako, jossa
viranomaistaho vastaa viime kädessä turvallisuudesta ja luotsauspalveluita tarjoava
elinkeinonharjoittaja toimii viranomaisvalvonnassa, on syytä säilyttää kaikissa
vaihtoehdoissa myös tulevaisuudessa. Kilpailun avaaminen sinänsä ei selvästi ja
yksiselitteisesti johda turvallisuuden heikkenemiseen. Myös nykyisen monopolitoimijan, eli
Luotsausliikelaitoksen, kohdalla pätevät samat haasteet laatuun sitoutumisen osalta, joihin
edellä viitattiin. Monopolitoimijalla ei myöskään ole kilpailun luomia kannustimia toimia
turvallisesti (mikäli toimintaan tällaisia liittyy), joten kilpailun avaaminen voi johtaa myös
turvallisuuden kehittymiseen.

Kolmas usein keskusteluissa esiinnoussut argumentti liittyy siihen, että kilpailun mahdollinen
avaaminen johtaisi luotsauspalveluiden näivettymiseen heikon kysynnän alueilla. Tämän
argumentin taustalla oleva ajatusmaailma lähtee siitä, että syystä tai toisesta
luotsauspalveluita tulisi olla tietty määrä saatavana eri alueilla riippumatta näiden
palveluiden todellisesta kysynnästä. Viime kädessä kyse on poliittisesta päätöksestä, mikä
palvelutaso luotsauspalveluiden osalta Suomen eri alueilla halutaan säilyttää. Avoin kilpailu
johtaisi siihen, että todellinen kysyntä määrittää palveluiden tarjonnan. Tässä tilanteessa
Suomeen todennäköisesti syntyisi esimerkiksi alueita, joissa luotsauspalveluita olisi
saatavilla ennakkotilausten kautta. Poliittisin päätöksin voidaan päättää, että tämä ei ole
riittävä taso, mutta samalla on hyvä huomata, että näistä päätöksistä seuraa väistämättä
myös kustannuksia, joiden kattamiseen on oltava yhteiskunnallinen valmius.
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Tämän selvityksen tekijöiden näkemyksen mukaan luotsauksen avaaminen kilpailulle voi
johtaa luotsauspalveluiden saatavuuden muuttumiseen nykytilanteeseen verrattuna. Mikäli
kilpailulle avaaminen toteutettaisiin avoimen kilpailun mallilla, kovan kysynnän alueilla
palveluiden saatavuus luultavasti paranisi. Suomen nykyisessä väyläverkostossa on myös
alueita joissa luotsipalveluiden kysyntä on vähäistä. On mahdollista, että osassa nykyistä
väyläverkkoa luotsauspalveluiden tarjonta vähenisi. Mitä paremmin kilpailu toimii, sitä
enemmän kysynnän ja tarjonnan lainalaisuudet määrittävät palveluiden saatavuuden. Tämä
on eräs taloudellisessa tarkastelussa toivottava seuraus markkinamekanismin tuomisesta
luotsauspalveluiden tuotantoon.
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4. Luotsaustoiminnan järjestämisen kolme vaihtoehtoa

4.1. Yhden toimijan monopolimalli

4.1.1. Mallin kuvaus

Monopolimalli viittaa tällä hetkellä käytössä olevaan Suomen luotsaustoiminnan
järjestämisvaihtoehtoon. Malli edustaa jo tästä syystä yhtä päävaihtoehdoista jatkossa, ja
se muodostaa myös verrokin, johon kahta muuta päävaihtoehtoa verrataan. Monopolimallin
valitseminen jatkossakin tarkoittaisi nykytilanteen jatkumista. Luotsausliikelaitos, tuleva
osakeyhtiö, olisi ainoa elinkeinonharjoittaja, jonka toiminta luotsauspalveluiden markkinoilla
sallittaisiin. Luotsinkäyttöpakon alaiset alukset olisivat näin ollen sidottuja tähän yhteen
palveluntuottajaan ilman mahdollisuutta verrata tarjottua palvelua hinnan tai muiden
ominaisuuksien osalta.

Monopolimalli tarkoittaisi sitä, että luotsaustoiminnan kehittyminen riippuisi jatkossa
Luotsausliikelaitoksesta. Uusien toimintatapojen tai liiketoimintamallien tuominen
luotsaukseen uusien toimijoiden taholta ei olisi mahdollista. Tämän vaikutusarvioinnin
näkökulmasta luotsauksessa jatkossa tapahtuva kehitys ei liity selvityksen aihepiiriin.
Luotsausliikelaitos voi muuttaa toimintatapojaan ja kehittää toimintaansa eri tavoin, mutta
nämä muutokset eivät ole seurausta julkisen sääntelyn muuttumisesta, joten niiden
tarkastelu ei kuulu tämän vaikutusarvioinnin yhteyteen.

4.1.2. Malliin liittyviä yksityiskohtia ja sidosryhmien esittämiä näkemyksiä

mallista

Nykyinen monopolimalli on ollut olemassa melko pitkään. Vuoteen 1996 asti Suomessa oli
käytössä ns. satamaluotsimalli, joten luotsaustoiminnan voidaan tulkita olleen monopoli
ainakin tästä vuodesta lähtien. Nykymallista on näin ollen kertynyt runsaasti kokemuksia.

Nykymallin hyvinä puolina on esitetty sitä, että Luotsausliikelaitoksen kattava toiminta
Suomen eri alueilla ja laaja toimintaverkosto tuovat mukanaan tehokkuushyötyjä.
Käytännössä tämä viittaa esimerkiksi mahdollisuuteen hyödyntää luotsauskalustoa (alukset)
ja luotseja joustavasti tarpeen mukaan eri alueilla. Luotsausliikelaitoksen melko hyvä
taloudellinen kehitys onkin ilmeisesti osittain ollut seurausta tällaisten toimintatapojen
käyttöönotosta. Aiempien, 1990-luvulla tehtyjen, luotsaustoimintaa koskevien selvitysten
mukaan tilanne aiemmin oli se, että luotseja ja infrastuktuuria ei hyödynnetty joustavasti
verkostoajattelun mukaisesti, vaan toimintatavat näiltä osin ovat kehittyneet lähinnä
Luotsausliikelaitoksen olemassaolon aikana.

Nykymallin hyvänä puolena on tuotu esiin myös asetelma, jossa viranomaiset valvovat vain
yhtä elinkeinonharjoittajaa. Tämän on nähty helpottavan viranomaisten työtä ja tehostavan
luotsauksen turvallisuuden valvontaa. Lisäksi nykymallin yhteydessä erilaisten
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poikkeusolosuhteisiin varautumista koskevien tehtävien järjestäminen on koettu
yksinkertaiseksi toteuttaa.

Kolmantena merkittävänä hyvänä puolena nykymallissa on tuotu esille näkemys siitä, että
monopolimalli mahdollistaa luotsauspalveluiden järjestämisen myös heikomman kysynnän
alueilla ilman rasitetta valtion budjettitaloudelle. Taustalla näkemyksessä on ns.
ristisubventaatio, jossa Luotsausliikelaitos kattaa heikon kysynnän alueiden
luotsauspalveluiden tappioita voitoilla, jotka syntyvät voimakkaan kysynnän alueilta. Osittain
tähän liittyvänä asiana monopolimallin on myös nähty mahdollistavan aluepolitiikan teon
luotsauksen avulla ja osaltaan Suomen nykyisen, tiheän, satamaverkon ylläpitämisen.

Lopuksi useat tahot ovat nostaneen monopolimallin hyvänä puolena esille myös ”status
quo”-tilanteen jatkumisen eli mallista seuraavien vaikutusten ennustettavuuden.

Toisaalta nykyisen monopolimallin huonoina puolina on tuotu esille kilpailun puutteen
mahdollistama Luotsausliikelaitoksen toimintatapojen ja palvelutason jäykkyys. Tällä on
viitattu mm. tietyillä alueilla ja tiettyinä ajanjaksoina esiintyneisiin pitkittyneisiin
odotusaikoihin. On myös esitetty näkemyksiä siitä, että Luotsausliikelaitos on mahdollisesti
yli-investoinut toiminnan vaatimaan infrastuktuuriin, kuten aluskalustoon.

Hinnoittelun osalta nykyistä mallia on kritisoitu siitä, että hinnoittelu ei ole
kustannusvastaavaa. Hinnoitteluperusteet heijastavat lähinnä asiakkaan maksukykyä
eivätkä luotsauksesta todellisuudessa aiheutuvia kustannuksia. Toisaalta nykyistä alusten
kokoon ja luotsausmatkaan perustuvaa hinnoittelumallia on myös pidetty selkeänä. On
myös esitetty, että luotsauspalveluiden hintataso on tällä hetkellä korkea erityisesti vilkkailla
väylillä ja satamissa, joihin Suomen kaupallinen merenkulku keskittyy.

Osittain hinnoitteluun liittyen nykymallista on esitetty myös näkemyksiä, joiden mukaan
Luotsausliikelaitoksen toiminta ei ole läpinäkyvää. Tällä on viitattu mm. siihen, että kilpailun
paineen puuttuessa kolmannen osapuolen on todellisuudessa vaikea arvioida esimerkiksi
liikelaitoksen toiminnan todellista tehokkuutta.

Monopolimallia on kritisoitu myös periaatteellisista näkökulmista: Monopolin luominen
lainsäädännön keinoin millään elinkeinoelämän osa-alueella  sopii huonosti yhteen
elinkeinonvapauden ja markkinatalouden perusperiaatteiden kanssa.

4.1.3. Mallin odotettavissa olevat taloudelliset vaikutukset

Monopolimallin odotettavissa olevat taloudelliset vaikutukset tämän vaikutusarvioinnin
näkökulmasta on kuvattu hyvin lyhyesti: Niitä ei ole. Kuten edellä todettiin, mallin
valitseminen tarkoittaisi nykytilanteen jatkumista, joten monopolimalli toimii verrokina,
kontrafaktuaalina, johon kahta muuta kilpailumallia verrataan.
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Käydyissä keskusteluissa ja taustamateriaalissa on kuitenkin noussut esiin muutama
yksityiskohta monopolimallin toteutuksesta, joihin on syytä ottaa kantaa. Ensimmäinen
näistä liittyy luotsauksen hinnoitteluun.

Luotsauksen hinnoittelu on tänä päivän säänneltyä ja luotsaustaksat valtioneuvoston
vahvistamia. Luotsausliikelaitokselle ollaan ilmeisesti antamassa hinnoitteluvapaus
yhtiöittämisen yhteydessä vuoden 2011 alussa niin, että valtioneuvosto ei enää vahvista
luotsaustaksoja4. Tämän selvityksen tekijöiden näkemyksen mukaan tällaista reunaehtojen
rajoissa vapaata hinnoittelua ei tule sallia, mikäli nykymalli valitaan jatkossakin tavaksi
järjestää luotsaustoiminta. Monopoli, varsinkaan julkisen vallan suojeluksessa toimiva, ja
hinnoitteluvapaus eivät kuulu yhteen. Luvussa kolme esitettiin teoreettisen viitekehyksen
avulla syyt, miksi kilpailu on monopolia parempi vaihtoehto myös hinnoittelun osalta.

Edelliseen liittyen, mikäli Luotsausliikelaitos jatkaa jatkossakin monopolina
luotsauspalveluiden tuottamisessa, Liikelaitoksen toiminnan erityissääntelyä tulisi harkita.
Erityissääntely viittaa vastaavantyyppiseen, normaaleja kilpailulakeja  pidemmälle
menevään sääntelyyn, jota tänä päivänä kohdistetaan esimerkiksi maakaasutoimintaan,
televerkkoihin tai sähköverkkotoimintaan (jotka ovat kaikki luonnollisia monopolitoimialoja).
Julkisen erityissääntelyn perimmäinen tavoite toimialoilla, joilla kilpailu ei eri syistä johda
”normaalien” toimialojen lailla yhteiskunnan näkökulmasta optimaaliseen tilanteeseen, on
yhdistää mahdollisimman tehokkaalla tavalla kolme tavoitetta:

i) Luoda kannustimet säännellyille yrityksille tuottaa tehokkaasti kustannusten
ja tuotannon laadun näkökulmista,

ii) luoda kannustimet säännellyille yrityksille hinnoitella tuotteensa tehokkaasti
ja

iii) saavuttaa edelliset tavoitteet niin, että säännelty yritys kykenee kattamaan
tuotantokustannuksensa ilman, että se kykenee hyödyntämään
markkinavoimaansa kuluttajien haitaksi.

Eri sääntelymallit painottavat em. näkökulmia eri tavoin. Keskeisesti sääntelymallin
luomiseen vaikuttavia kysymyksiä ovat informaation epäsymmetrisyys sääntelijän ja
säänneltävän välillä ja tästä seuraavat ns. moral hazard- ja adverse selection-kysymykset.
Liitteessä neljä on esitetty lyhyesti eri tapoja järjestää erityissääntely, mutta muuten
aihepiirin tarkempi tarkastelu ei kuulu tämän raportin aihepiiriin.

Edelleen aihepiiriin liittyen: Tämän selvityksen tekijöiden näkemyksen mukaan myöskään
Luotsausliikelaitoksen, tai sen tilalle syntyvän osakeyhtiön, yksityistämistä ei pidä harkita,

4 Hinnoittelun reunaehdoista säädetään jatkossakin lain tasolla. Reunaehdot ilmenevät uuden luotsauslain
muuttamista koskevan lain 6 §:stä, siirtymäkautta koskevasta lain voimaantulosäännöksestä ja niiden
perusteluteksteistä (HE 214/2010).
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mikäli jatkossa valitaan nykyinen monopolimalli. Julkisen vallan luomaa monopoliasemaa ei
pidä tarjota yksityisille elinkeinonharjoittajille.

4.2. Luotsauksen kilpailuttaminen

4.2.1. Mallin kuvaus

Kilpailuttaminen viittaa käytännössä eräiltä muilta toimialoilta tutun tilaaja-tuottajamallin
käyttöönottoon luotsaustoiminnassa. Tässä mallissa luotsaustoiminnan järjestämisestä
vastaa yksi taho (tilaaja), joka ostaa varsinaisen luotsitoiminnan sitä tarjoavilta
operaattoreilta (tuottajat). Malli voidaan toteuttaa lukuisin eri tavoin. Yksi mahdollinen
konkreettinen kilpailuttamismalli voisi olla seuraavankaltainen:

Tilaajaorganisaatioksi valitaan Liikennevirasto. Virasto luo Suomeen kilpailuttamisen
aluejaon sekä menettelytavat. Liikennevirastolta saadun tiedon mukaan näiden tehtävien
hoitaminen ei johtaisi merkittävään lisäresurssitarpeeseen, vaan tehtävä olisi mahdollista
hoitaa ilman suuria haasteita. Menettelytapojen ja ennen kaikkea luotavien sopimusehtojen
kehittämiseen olisi syytä kiinnittää riittävästi huomiota, koska tämän mallin lopulliset
taloudelliset vaikutukset riippuvat olennaisesti mm. ehdoista, joilla alueelliset sopimukset
tehdään operaattorien kanssa. Kilpailuttaminen olisi todennäköisesti tarkoituksenmukaista
tehdä nimenomaan alueellisesti, ei koko Suomen tasolla. Näin maksimoidaan mahdollisuus
kilpailevan tarjonnan syntyyn.

Menemättä tässä yhteydessä tarkalla tasolla kilpailuttamiskäytäntöihin teoreettisin perustein
voidaan kuitenkin ennakoida, että luotsaussopimukset tulisi tehdä tarjouskilpailuihin
(huutokauppa) nojautuen. Tarjouskilpailuiden suunnittelussa tulisi kiinnittää huomiota
siihen, että tarjouspyynnöt laaditaan riittävän yksityiskohtaisesti niin, että tarjoajat pystyvän
tosiasiassa tarjouksen tekemään. Huomioitavia asioita olisivat ainakin luotsausvelvoitteen
määrittely, luotsauksen hinnoittelu, vaadittava palvelutaso sekä mahdollinen julkinen tuki.
Viimeinen kohta tarkoittaa käytännössä sitä, että huutokaupat järjestettäisiin niin, että
tarjoaja ilmoittaa tarjouksessaan, kuinka paljon se on valmis maksamaan alueellisesta
luotsaussopimuksesta Liikennevirastolle (valtiolle). Tämä hinta voisi olla joillain alueilla myös
negatiivinen eli luotavasta sopimuksesta riippuen yhteiskunta voisi maksaa myös korvausta
luotsausoperaattorille. Näiltä osin luotsaussopimusten kilpailuttamisessa olisi kyse
vastaavantyyppisestä järjestelystä, jolla esimerkiksi matkapuhelinverkkotoimilupia on eri
maissa myönnetty. Keskeinen yksityiskohta on joka tapauksessa se, että todennäköisesti
useimmilla alueilla Suomessa luotsausoikeudet sopimuksen kautta saava/saavat toimijat
maksaisivat yhteiskunnalle oikeudesta harjoittaa luotsausta.

Luotsauspalveluita tarjoavia tahoja ei tässä mallissa tulisi etukäteen rajata, vaan kaikki
ehdot täyttävät toimijat hyväksyttäisiin tarjoajiksi. Nykyinen Luotsausliikelaitos olisi
lähtökohtaisesti yksi toimija muiden joukossa.
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Kilpailuttamismallissa tulisi myös selkeästi erottaa kolme toimijaa luotsaustoiminnassa.
Edellä kuvatussa mallissa Liikennevirasto toimisi tilaajana, yksityiset ja valtion omistamat
yritykset tuottajina ja Liikenteen turvallisuusvirasto toiminnan turvallisuuden valvojana. Näin
mahdollistetaan luotsaustoiminnan turvallisuuden valvominen riippumattoman tahon
toimesta. Turvallisuuden takaamiseksi alueellisiin luotsaussopimuksiin on mahdollista luoda
irtisanomis- ja vahingonkorvauspykälät, jotka muodostavat tuottajille kannustimet toimia
edellytettävien turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Periaatteellista estettä myöskään sille,
että alueellisia luotsaussopimuksia solmittaisiin samanaikaisesti useamman toimijan kanssa,
ei ole olemassa, kunhan tarjoajat tietävät etukäteen tarjousta laatiessaan pelisäännöt.

Merkittävä yksityiskohta, johon tulisi kiinnittää huomiota, mikäli tämä malli valitaan, on
kilpailuttamismekanismien ja sopimusten luominen niin, että hankintalainsäädännön,
kilpailulainsäädännön sekä julkisia yritystukia käsittelevän lainsäädännön vaatimukset
tulevat täytetyksi, eikä luotavien käytäntöjen yhteydessä tehdä valintoja, jotka johtavat
epätoivottaviin lopputuloksiin yhdessä muun lainsäädännön kanssa. Alla olevassa kuviossa
on esitetty hahmotelma edellä kuvatusta kilpailuttamismallista.

Tilaaja:
Liikennevirasto

Sopimus/alue 1:

-palvelutaso

-hinnoittelu

-korvaus

luotsausoikeudesta

-muut velvoitteet

Sopimus/alue 2:

-palvelutaso

-hinnoittelu

-korvaus

luotsausoikeudesta

-muut velvoitteet

Sopimus/alue 3:

-palvelutaso

-hinnoittelu

-korvaus

luotsausoikeudesta

-muut velvoitteet

Sopimus/alue 4:

-palvelutaso

-hinnoittelu

-korvaus

luotsausoikeudesta

-muut velvoitteet

Sopimus/alue ..:

-palvelutaso

-hinnoittelu

-korvaus

luotsausoikeudesta

-muut velvoitteet

Operaattori a

Operaattori b

Operaattori c

Valvova viranomainen: Liikenteen turvallisuusvirasto
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Hinnoittelu kilpailumallissa olisi osa sopimusta operaattorin ja Liikenneviraston välillä.
Hinnoitteluperusteet voivat olla yhtenevät kautta Suomen tai vaihdella alueellisten
olosuhteiden mukaan. Erityisesti, mikäli luotsauksen järjestämisen (raja)kustannuksissa on
merkittäviä eroja eri alueiden välillä, tämän tulisi heijastua hinnoitteluun.

Lopuksi on syytä todeta, että edellä hahmotellun lisäksi kilpailuttamisvaihtoehto on
mahdollista toteuttaa myös muilla tavoin. On esimerkiksi esitetty näkökantoja, joiden
mukaan luotsaustoiminnan järjestäminen annettaisiin satamien tehtäväksi.

4.2.2. Malliin liittyviä yksityiskohtia ja sidosryhmien esittämiä näkemyksiä

mallista

Kilpailuttamismallin hyvinä puolina käydyissä keskusteluissa on esitetty mm. sitä, että malli
jättää julkiselle vallalle suuren päätäntävallan luotsaustoiminnassa. Tätä voidaan käyttää
esimerkiksi aluepolitiikan välineenä tai siinä, että kilpailutettavat luotsausalueet
muodostetaan laajemmista kokonaisuuksista, joissa on mukana hyvin kannattavia väyliä
sekä hiljaisen kysynnän väyliä. Luotsauksen alueellisen kilpailuttamisen on myös nähty
korostavan alueellista osaamista.

Kilpailuttamismallin heikkoina puolina on tuotu esille mm. se, että mallissa ei synny aitoa
kysynnän ja tarjonnan välistä yhteyttä. Luotsauksen lopullisena asiakkaana on alus, joka
tarvitsee tätä palvelua. Kilpailuttamismallissa luotsaustarjonnan kuitenkin ostaa kolmas
osapuoli eli julkinen valta. Haasteina kilpailuttamismallissa on tuotu esille myös se, että
kilpailutettavia alueita ei ole mahdollista määrittää yksinkertaisesti ja toisaalta kilpailutuksien
välinen aikaväli on monitahoinen kysymys. Lisäksi mallia on kritisoitu siitä, että se luo
tosiasiallisia alueellisia monopoleja kilpailutusten väliajoiksi, joten kilpailun luonne muuttuu
”normaalista” joidenkin vuosien välein käytäviksi tarjouskilpailuiksi.

Eräät tahot ovat myös nostaneet esille haasteet, jotka liittyvät luotsien saatavuuteen sekä
toiminnan vaatimaan infrastruktuuriin. Suomessa on olemassa tällä hetkellä rajallinen määrä
luotseja, jotka ovat kaikki Luotsausliikelaitoksen palveluksessa. Mahdollisten uusien
toimijoiden on alkuvaiheessa käytännössä houkuteltava nykyisiä luotseja palvelukseensa
pystyäkseen toimimaan. Myös toiminnan vaatiman aluskaluston ja muun infrastruktuurin on
esitetty vaikeuttavan toiminnan aloittamista muilta tahoilta, kuin Luotsausliikelaitokselta.

4.2.3. Mallin odotettavissa olevat taloudelliset vaikutukset

Tämän selvityksen tekijöiden näkemyksen mukaan kilpailuttamismallin tärkein merkitys
suhteessa nykyiseen monopolimalliin olisi luotsaustoiminnan ainakin osittainen avautuminen
uusille yrittäjille, uusille liiketoimintamalleille ja vähintään potentiaalisen kilpailun paineen
luominen markkinoille. Peruslähtökohdat kilpailun avaamisen merkityksestä on luotu edellä:
mikäli kilpailun syntyminen tietyllä toimialalla on mahdollista, se johtaa toiminnan
tehostumiseen, kustannussuuntautuneeseen hinnoitteluun sekä kannustimiin kehittää
toimintaa palvelemaan asiakkaiden tarpeita. Luvussa kolme keskustellulla tavalla
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luotsaustoimintaan ei liity sellaisia kiinteitä kustannuksia, jotka muodostaisivat alasta ns.
luonnollisen monopolin. Yhdenmukaisesti tämän näkemyksen kanssa kilpailun
mahdollistaminen toimialalla tulee johtamaan myös tosiasiallisen kilpailun lisääntymiseen ja
tätä kautta kilpailusta seuraaviin yleisiin hyötyihin.

Samaan aikaan on kuitenkin myös todettava, että Suomen luotsausmarkkinat ovat erittäin
pienet. Englanninkielisen linjaluotsauksen todellinen merkitys luotsauspalveluiden kysyntään
on toistaiseksi jossain määrin avoin asia, mutta luotsausmarkkinoiden kokonaisvolyymin
voidaan ennakoida asettuvan lähivuosina 20-30 miljoonan euron haarukkaan tai toisin
ilmaistuna n. 20 000 – 30 000 luotsauksen välille luotsausten kappalemääränä ilmoitettuna.
Markkinoiden pieni koko väistämättä rajoittaa sekä uusien toimijoiden kiinnostusta alalle
tuloon että myös luotsauksen eri järjestämismallien taloudellisia vaikutuksia riippumatta
valittavasta mallista.

Edellä viitattiin jo siihen, että kilpailuttamismallin toteutuvat taloudelliset vaikutukset tulevat
riippumaan siitä, kuinka hyvin kilpailuttamiskäytäntöjen ja alueellisten sopimusmallien
luomisessa onnistutaan. Mikäli tämä malli valitaan jatkossa luotsaustoiminnan perustaksi,
nämä asiat edellyttävät jatkoselvityksiä ja taloudellisten asiantuntijoiden käyttäminen
prosessissa on hyvin toivottavaa.

Yleisinä arvioina kilpailuttamismallin vaikutuksista suhteessa nykyiseen monopolimalliin
voidaan selvityksen tekijöiden näkemyksen mukaan nostaa esille ainakin seuraavat asiat:

Malli johtaa luotsaustoiminnan kilpailun kehittymiseen, mutta kilpailu käydään muutaman
vuoden välein kilpailutusten yhteydessä. Väliaikoina asiakkaiden ja yhteiskunnan edun
turvaaminen riippuu suuressa määrin solmittavista luotsaussopimuksista ja niiden ehdoista
mm. hinnoittelun, laadunvarmistuksen, palvelun saatavuuden turvaamisen ja
turvallisuusnäkökulmien osalta. Tässä mielessä kilpailuttamismalli ei ole ongelmaton tapa
tuoda kilpailua toimintaan. Osittain kilpailutusten välisten ajanjaksojen haasteisiin voitaisiin
vastata solmimalla alueellisia luotsaussopimuksia useamman elinkeinonharjoittajan kanssa
per alue niin, että näiden elinkeinonharjoittajien taloudellinen menestys riippuu siitä, miten
hyvää palvelua ne pystyvät tarjoamaan loppuasiakkaille omilla alueillaan.

Luotsien saatavuus ja infrastruktuuri tuskin muodostuisivat esteiksi kilpailuttamisen
onnistumiselle. Suomessa on tällä hetkellä riittävä määrä luotseja kysynnän tyydyttämiseen.
Näiden luotsien siirtyminen yrityksestä toiseen kuuluu normaaliin markkinatalouden
mekanismiin samalla tavalla, kuin työntekijät siirtyvät yritysten välillä millä tahansa
toimialalla. Luotsaustoiminta ei ole erityisen pääomaintensiivistä toimintaa, joten
infrastruktuuri tuskin muodostuu tästäkään näkökulmasta erityiseksi esteeksi toiminnan
aloittamiselle. Tietyillä alueilla luotsiasemat saattavat kuitenkin olla tärkeässä roolissa
luotsauksen mahdollistamiseksi pitkien etäisyyksien vuoksi. Tällaisten kriittisten
maarakenteiden tunnistaminen ja tarjoaminen kaikkien operaattorien käyttöön
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todennäköisesti lisäisi aitoa kilpailua alueiden luotsauksesta. On hyvä huomioida lisäksi
myös se, että kilpailun lisääntymisen ei tarvitse johtaa kiinteiden kustannusten kasvuun
toimialalla.

Merkittävin kiinteiden kustannusten lähde luotsaustoiminnassa ovat erilaiset alukset, joita
Luotsausliikelaitos tällä hetkellä käyttää toiminnassaan. Alukset ovat helposti omistajalta
toiselle siirrettävää käyttöomaisuutta, joille todennäköisesti syntyisi jälkimarkkinat
kilpailluilla markkinoilla toimittaessa. Mikäli Luotsausliikelaitos ei saisi itselleen kaikkia
alueellisia sopimuksia kilpailuttamisen yhteydessä, sille jäisi kalustoa, jolle ei ole käyttöä.
Näin ollen liikelaitoksen taloudellisissa intresseissä olisi tällaisen omaisuuden myyminen ja
vastaavasti markkinoilta löytyisi tahoja, jotka olisivat halukkaita ostamaan kalustoa. Tästä
mekanismista on esimerkkejä olemassa käytännön elämästä esimerkiksi joukkoliikenteen
kilpailuttamisen yhteydessä.

Näiltä osin luotsaustoiminta eroaa todellisista luonnollisen monopolin toimialoista, kuten
sähköverkkotoiminnasta. Tällaisessa toiminnassa sähköverkkoja on vain yksi kappale ja
alalle haluavan toimijan tulisi investoida rinnakkaiseen verkkoon kyetäkseen toimimaan.
Lisäksi edellä kuvatulla tavalla kilpailun lisääntymisen todennäköisesti johtaisi
uudentyyppisiin liiketoimintamalleihin, joissa luotsauksen tukipalveluita tuotettaisiin
erilaisissa arvoverkoissa ja luotsauspalveluita myös paketoitaisiin muihin palveluihin, kuten
hinaamiseen. Nämä uudet tavat järjestää toiminta johtaisivat osaltaan luotsaustoiminnan
kiinteiden kustannusten laskuun.

Seuraavassa esitetään selvityksen tekijöiden arvio kilpailuttamisvaihtoehdon vaikutuksista
kotitalouksiin, yrityksiin, julkiseen talouteen ja kansantalouteen. Tämä jako on
oikeusministeriön lainsäädännön taloudellisten vaikutusten arviointiohjeiden mukainen.

Vaikutukset kotitalouksien asemaan

Luotsaustoiminnan merkitys kotitalouksien kulutuksen, tulojen tai kulutusrakenteen osalta
ovat niin välilliset ja pienet, että näitä vaikutuksia ei ole perusteltua pyrkiä tarkemmalla
tasolla arvioimaan. Kilpailuttamismalli tai avoimen kilpailun malli eivät aiheuta vaikutuksia
kotitalouksien asemaan.

Vaikutukset yrityksiin

Oikeusministeriön ohjeiden mukaan lainsäädännön yritysvaikutuksia on tarkasteltava
erityisesti seuraavista näkökulmista:

vaikutus yritysten kustannuksiin ja tuottoihin

vaikutus yritysten väliseen kilpailuun ja markkinoiden toimivuuteen

vaikutus pk-yrityksiin, yrittäjyyteen ja yritysten kasvumahdollisuuksiin
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vaikutus yritysten investointeihin ja innovaatiotoimintaan

vaikutus yritysten kansainväliseen kilpailukykyyn

Lähtökohtana vaikutusarvioinnille on luvussa kolme esitetty logiikka: Kilpailu johtaa
tiettyihin taloudellisiin vaikutuksiin ja kilpailuttamismalli johtaa oikein toteutettuna kilpailun
lisääntymiseen Suomen luotsaustoiminnassa. Taustaksi sekä kilpailuttamismallin että
avoimen kilpailun mallin yritysvaikutusten tarkastelulle voidaan aluksi nostaa esille tiettyjä
peruskäsitteitä kustannuksista ja hinnoittelusta.

Jako kiinteiden ja muuttuvien kustannusten välillä tarkoittaa taloustieteessä eri asiaa kuin
yritysten käytännön laskentatoimen kustannusten luokittelu välillisiin ja välittömiin
kustannuksiin esimerkiksi aiheuttamisperusteen mukaisesti. Peruslähtökohta on se, että
yritykset pyrkivät minimoimaan toiminnastaan aiheutuvia kustannuksia toiminnan taso
huomioiden. Nämä kustannukset voidaan jakaa muuttuviin ja kiinteisiin perustuen siihen,
kuinka lyhyessä ajassa niihin on mahdollista vaikuttaa. Normaalissa yritystoiminnassa kaikki
kustannukset ovat muuttuvia pitkällä tähtäimellä.

Lyhyellä tähtäimellä osaan kustannuksista ei voida vaikuttaa. Tällaisia ajallisesti sidotulla
tavalla kiinteitä kustannuksia ovat tyypillisesti tuotantokoneiston ylläpitokustannukset. Raja
kiinteiden ja muuttuvien kustannusten välillä ei ole tarkka vaan riippuu kunkin toiminnan
luonteesta ja taloudellisista lainalaisuuksista. Talousteorian mukaista jakoa kiinteisiin ja
muuttuviin kustannuksiin ei ole mahdollista suoraan havaita yritysten tilinpäätösaineistosta.

Kustannuskäsitteitä voidaan luokitella eri lähtökohdista. Sääntelyteorian kannalta
kustannuskäsitteitä voidaan jakaa eri luokkiin mm. alla olevan kuvan esittämällä tavalla.

- Yhteiset

- Tuote/palvelu-
kohtaiset

- Inkrementaaliset

- Rajakustannukset
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Kirjanpidolliset kustannukset ovat kirjanpitosääntöjen mukaisella tavalla esitettyjä
yrityksen toiminnan historiallisia kustannuksia, joihin kuuluvia eriä ovat mm. poistot, korot,
palkkakustannukset, liiketoiminnan muut kulut jne.

Todelliset taloudelliset kustannukset ovat tietyn toiminnan, hyödykkeen tai palvelun
tuottamisesta todellisuudessa aiheutuvat kustannukset eteenpäin katsoen. Todellinen
taloudellinen kustannus on esimerkiksi tietyn hyödykkeen tehokkaasta tuotannosta
aiheutuvat kustannukset annetuilla teknologisilla ja muilla rajoitteilla eli toisin ilmaistuna
todellinen kustannus, joka aiheutuu yrityksen (yhteiskunnan) resurssien käytöstä
tuotannossa. Todelliset taloudelliset kustannukset voidaan edelleen jakaa kahteen
pääluokkaan.

Kiinteät kustannukset ovat edellä kuvatulla tavalla kustannuksia, jotka eivät
riipu tuotannon volyymista ja ne voidaan edelleen jakaa mm. tuotespesifeihin
kiinteisiin kustannuksiin, joita ei olisi olemassa ilman tiettyä tuotetta ja
monituoteyrityksen tapauksessa eri tuotteille yhteisiin kiinteisiin kustannuksiin,
joita ei voida taloudellisesti mielekkäällä ja yksiselitteisellä tavalla jakaa eri
tuotteille.

Muuttuvat kustannukset ovat kustannuksia, jotka riippuvat tuotannon
volyymista. Inkrementaaliset kustannukset vastaavat kysymykseen kuinka
paljon yrityksen (kokonais)kustannukset muuttuisivat jos tuotannon määrä
kasvaa/laskee tietyn määrän. Rajakustannukset ovat puolestaan
inkrementaalisten kustannusten ääripää: Kuinka paljon kustannukset muuttuvat
tuotettaessa yksi yksikkö lisää tiettyä tuotetta tai palvelua.

Ainoastaan eteenpäin katsovilla, todellisilla taloudellisilla kustannuksilla, on merkitystä
yrityksen hinnoittelu-, tuotanto- ja investointipäätösten kannalta. Tämä lähtökohta unohtuu
hyvin usein keskusteltaessa esimerkiksi yrityksen kirjanpidollisista kustannuksista
hinnoittelun yhteydessä.

Palattaessa takaisin kilpailuttamismallin ja yritysten kustannusten sekä tuottojen väliseen
vuorovaikutukseen voidaan ensinnäkin todeta, että oikea vertailukohta on nykyinen
monopolimalli. Kilpailun lisääntyminen johtaa kasvaviin kustannustehokkuuspaineisiin.
Vaikutuksen suuruutta ei ole mahdollista tarkalla tasolla arvioida, mutta vaikutuksen suunta
on kustannuksia laskeva. Käytännössä tämä näkyisi ennen kaikkea toiminnan kiinteissä
kustannuksissa. Tuottojen osalta kilpailuttamismallin vaikutukset ovat epäselvät, koska
tarkat kilpailuttamismallit ja sopimusehdot eivät ole selvillä. Periaatteellisella tasolla kilpailun
lisääntyminen vaikuttaa yritysten hinta-kustannusmarginaalia laskevasti, joten vaikutuksen
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suunta on tuottoja laskeva5. Toisaalta todellinen kehitys riippuu solmittavien alueellisten
sopimusten tarkoista ehdoista (hinnoittelu, mahdollinen julkinen tuki).

Kilpailuttamismallin vaikutukset markkinoiden toimivuuden ja yritysten välisen kilpailun
osalta ovat yksiselitteisen myönteiset. Mallin toteutukseen liittyy haasteita, mutta näiltä osin
kyse on joka tapauksessa myönteisestä muutoksesta nykyiseen monopolimalliin verrattuna.

Sama pätee myös pk-yritysvaikutusten, yrittäjyyden ja yritysten kasvumahdollisuuksien
osalta. Koko luotsaustoiminta on määritelmällisesti pk-yritystoimintaa. Kilpailuttamismalli
johtaisi nykymalliin verrattuna mahdollisuuksien avautumiseen yrittäjyydelle sekä yritysten
kasvulle. Toisaalta kilpailuttamismalli johtaa yhden pk-yrityksen, Luotsausliikelaitoksen,
toiminnan supistumiseen.

Yritysten investointien ja innovaatiotoiminnan näkökulmasta vaikutukset ovat teoreettisesta
näkökulmasta epäselvät. Aiemmin on todettu tutkimuksen havainto siitä, että eräs
monopolista usein aiheutuva haittavaikutus on yli-investoiminen. Mikäli näin on tapahtunut
myös luotsaustoiminnassa, kilpailuttaminen saattaa johtaa esimerkiksi alusinvestointien
vähenemiseen verrattuna nykymallin jatkumiseen. Toisaalta kilpailun mahdollistuminen
johtaa todennäköisesti myös innovaatioihin liiketoimintamalleissa, mutta nämä eivät
välttämättä näy varsinaisina t&k-panostuksina yritysten kirjanpidossa.

Yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn osalta vaikutus on todennäköisesti positiivinen.
Kilpailun lisääntyminen pakottaa Luotsausliikelaitoksen ja uudet toimijat tehokkaaseen
toimintaan, joka parantaa niiden kilpailukykyä. Toisaalta markkinoille tuskin on tulossa
ulkomaisia luotsausyrityksiä, koska tällaisia ei Euroopan alueella luvun viisi perusteella toimi
tällä hetkellä kuin Tanskassa ja Venäjällä ja Suomen luotsausmarkkinat ovat hyvin pienet.

Kansainvälisen kilpailukyvyn osalta voidaan kuitenkin nostaa esille eräs potentiaalisesti
merkittävä tekijä: Tällä hetkellä luotsaustoiminnassa on linjaluotsaustoiminnan tuomaa
välillistä kilpailua. Kilpailuttamismalli voi johtaa esimerkiksi luotsauksen palvelutason
parantumiseen ja hintatason laskuun vilkkailla alueilla. Toteutuessaan nämä vaikutukset
vähentäisivät linjaluotsauksen houkuttelevuutta ja saattaisivat johtaa luotsauspalveluiden
kysynnän kasvuun. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten kilpailulla voi olla merkittävästi
laajempi välillinen vaikutus toiminnan yleisen tehostumisen myötä.

Vaikutukset julkiseen talouteen

Kilpailuttamismallin vaikutukset julkiseen talouteen eivät ole yksiselitteisiä. Jälleen
vaikutukset riippuvat kilpailuttamisen yhteydessä tehtävistä ratkaisuista. Teoriassa, mikäli
alueelliset huutokaupat toteutetaan tehokkaasti, luotsaustoiminnasta syntyvät, ns.

5 Termi tuotto on epämääräinen ja vaikutusarvioinnin ohjeita tulisi näiltä osin päivittää. Talousteorian
näkökulmasta tuotto voidaan liittää yksikkökohtaiseen voittomarginaaliin, hinta-kustannusmarginaaliin, joten
tässä yhteydessä on käytetty tätä tulkintaa.
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nollavoittoehdon ylittävät tuotot siirtyvät valtiolle toimijoiden maksamina maksuina
alueellisista sopimuksista. Tehokkaasti toteutettujen huutokauppojen yhteydessä
todennäköinen tulema on se, että tietyillä, hyvin kannattavilla alueilla, lähinnä etelä-
rannikolla, toimijat ovat valmiita maksamaan oikeudesta alueelliseen luotsaukseen. Joillain
alueilla, esimerkiksi Perämerellä, voi syntyä tilanteista joissa luotsaustoiminta edellyttää
julkista panostusta. Kokonaisuudessaan luotsaustoiminta on tuottanut Luotsausliikelaitoksen
olemassaolon ajan taloudellista lisäarvoa, joten nettosumma jäänee huutokauppojen
yhteydessä valtion budjettitalouden kannalta positiiviseksi.

Huutokaupat on myös mahdollista toteuttaa tehottomasti niin, että esimerkiksi alueelliset
sopimukset myönnetään ilman korvausta hyvin kannattavilla alueilla ja heikon kysynnän
alueilla joudutaan tilanteeseen, jossa luotsaustoiminnan järjestäminen vaatii julkista
panostusta. Tässä tilanteessa välitön vaikutus valtion budjettitalouden näkökulmasta voi
muodostua negatiiviseksi. Valtion budjettitalouteen kohdistuvan vaikutuksen
suuruusluokkaa on erittäin vaikea arvioida kummassakaan tilanteessa tarkalla tasolla.
Suuruusluokkia voi kuitenkin haarukoida lähtien siitä, että Luotsausliikelaitoksen
kustannukset ovat vuositasolla noin 30 miljoonaa euroa ja luotsausmaksuista saatavat
tuotot ovat vaihdelleet noin 27-35 miljoonan euron välillä. Näistä luvuista voidaan päätellä,
että positiivinen tai negatiivinen vaikutus valtion budjettitalouteen liikkuu korkeintaan
muutamassa miljoonassa eurossa. Tämän hetkistä Saimaan tilannetta ei voi käyttää
esimerkkinä siitä, mikä kilpailuttamisen merkitys valtion budjettitalouden kannalta on
muualla. Alueen toimintaympäristö eroaa merialueista merkittävällä tavalla.

Lopuksi voidaan todeta, että mikäli kilpailuttaminen toteutetaan edellä kuvaillulla mallilla,
suoria kuntataloudellisia vaikutuksia ei aiheudu. Jos esimerkiksi kilpailuttamismalliksi
valittaisiinkin se, että satamat ovat vastuussa luotsauspalveluiden järjestämisestä, tilanne
voi muuttua. Edelleen on myös niin, että tapoja kerätä luotsauksen vaatimat varat on
olemassa erilaisia. Esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa luotsausmaksuja kerätään osana
väylämaksuja tai valmiusmaksuina, joita jokainen alus maksaa riippumatta siitä, käyttääkö
se luotsipalveluita vai ei. Vastaavia tapoja rahoittaa luotsaustoiminta voidaan harkita myös
Suomessa kilpailuttamisvaihtoehdossa.

Vaikutukset kansantalouteen

Teoreettiseen viitekehykseen nojautuen kilpailuttamisen merkittävin vaikutus
kansantalouteen on tuottavuuden pieni mutta positiivinen muutos. Kilpailuttaminen lisää,
osin tosin tarkasta toteutustavasta riippuen, luotsaustoiminnan tuottavuutta, mistä aiheutuu
em. vaikutus. Luotsaustoiminta on kuitenkin volyymiltaan niin pientä, että vaikutus on hyvin
pieni.

Työllisyyteen kilpailun avaamisella ei ole merkitystä. Pidemmällä tähtäimellä työllisyys tai
työttömyys määräytyvät mm. työmarkkinoiden toimivuuden kautta ja erilaisten
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kohtaamiskysymysten kautta sekä verotuksen luomien kannustinvaikutusten välityksellä,
eivätkä esimerkiksi tietyn tuotantorakenteen määrääminä. Usein näkee laskelmia joissa
säädösmuutokset liitetään työllisyysvaikutuksiin erilaisin lyhyen tähtäimen laskelmien
kautta, mutta tämä tapa ei ole taloudellisessa tarkastelussa perusteltu.

4.3. Avoin kilpailu

4.3.1. Mallin kuvaus

Avoin kilpailu tarkoittaisi käytännössä sitä, että luotsaustoiminnassa otettaisiin käyttöön
normaalit markkinatalouden periaatteet. Alalle tuloa tai alalta poistumista ei säädeltäisi
julkisen vallan toimesta, vaan jokainen määräykset täyttävät taho saisi tarjota
luotsauspalveluita. Avoin kilpailu mallina olisi hyvin selväpiirteinen ratkaisu. Tässä mallissa ei
tarvitse ottaa kantaa esimerkiksi luotsauksen tilaajatahoon, luotsausalueisiin, luotsauksesta
toimijoille maksettaviin julkisiin korvauksiin jne. Viranomaisten tehtäväksi jäisi lähinnä
Liikenteen turvallisuusviraston hoitama  turvallisuuden varmistamistehtävä.

Tärkeä yksityiskohta on se, että avoin kilpailu voidaan toteuttaa mallina myös niin, että
luotsaustoiminnan harjoittaminen on luvanvaraista toimintaa, mutta luvan myöntämiseen ei
sovelleta tarveharkintaa, vaan jokainen lupaehdot täyttävä toimija saa luvan. Käytännössä
lupaehtoihin voidaan tässä tilanteessa liittää mm. erilaisia turvallisuuteen liittyviä
vaatimuksia. Periaatteessa ei ilmeisesti ole estettä myöskään sille, että lupaehdoissa
asetettaisiin luotsauspalveluita koskevia vaatimuksia, esimerkiksi järkeväksi katsottu
vaatimus siitä, milloin ja missä laajuudessa toimijan on luotsipalveluita tarjottava.
Tämänkaltaisen mekanismin puitteissa myös avoimen kilpailun mallissa voidaan varmistaa
esimerkiksi turvallisuusvaatimuksien täyttäminen, koska rikkomalla lupaehtoja lupa voitaisiin
peruuttaa. On luonnollisesti syytä ottaa huomioon se, että mitä tiukempia lupaehtoja
asetetaan, sitä korkeammaksi tosiasiallinen kynnys alalle tuloon asetetaan ja tätä kautta
heikennetään kilpailun synnyn edellytyksiä.

Hinnoittelu avoimen kilpailun mallissa olisi palveluntarjoajien päätettävissä, eikä sitä
säädeltäisi julkisen vallan toimesta. Yhdistelmä, jossa markkinoilla olisi vapaa kilpailu, mutta
keskeisin kilpailukeino eli hinnoittelu olisi säädeltyä, ei ole luonteva.

4.3.2. Malliin liittyviä yksityiskohtia ja sidosryhmien esittämiä näkemyksiä

mallista

Avoimen kilpailun mallin hyvinä puolina on esitetty ennen kaikkea sitä, että
luotsauspalveluiden tarjonnan eri alueilla määrää todellinen kysyntä. Tätä kautta vältetään
tehokkuustappiot ”turhista” rakenteista ja kapasiteetista. Malli on myös yhteensopiva
elinkeinovapauden ja yleisten markkinatalouden periaatteiden kanssa. Edellisiin liittyvinä
mallin myönteisinä puolina on tuotu myös esille se tosiasia, että kilpailu ja uuden kilpailun
uhka pakottavat alan toimijat kehittämään toimintaansa sekä tehokkuuden että asiakkaiden
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(alusten omistajien) näkökulman huomioonottavalla tavalla. Edelleen hyvinä puolina on
tuotu esille se, että avoin kilpailu mallina ei edellytä uusien julkisten rakenteiden luomista
tilaajatoimintaan. Mallin on myös nähty mahdollistavan nykyisen Luotsausliikelaitoksen
toiminnan laajentumisen perinteisten luotsauspalveluiden ulkopuolelle normaalin
kilpailutilanteen myötä6. Tämä voisi käytännössä tarkoittaa esimerkiksi uusien
palvelupakettien kehittämistä, joissa luotsaus on yksi komponentti. Eräät tahot ovat
nähneet tällaisen Luotsausliikelaitoksen toimintakentän laajentumisen olevan edellytys
tulevan osakeyhtiön selviytymiselle tulevaisuudessa englanninkielisen linjaluotsauksen
todennäköisesti pienentäessä luotsausmarkkinoiden kokoa. Useat toimijat myös uskovat
mallin johtavan hintatason alenemiseen suuren kysynnän alueilla ja erityisesti palvelutason
parantumiseen. Yleisellä tasolla palvelutason on nähty olevan tällä hetkellä hintatasoa
suurempi haaste luotsauksessa.

Avoimen kilpailun mallin huonoina puolina on esitetty ennen kaikkea suoran julkisen vallan
ohjauksen heikkenemistä ja tätä kautta heikentyviä mahdollisuuksia esimerkiksi
aluepolitiikan tekemiseen luotsaustoiminnalla. Mahdollisina huonoina puolina on tuotu esille
myös kilpailun aiheuttamat riskit luotsaustoiminnan laadun ja ”liian” kiinteän asiakassiteen
näkökulmista. Useat tahot ovat myös esittäneet huolen siitä, että avoin kilpailu johtaa
hiljaisen kysynnän alueilla (erityisesti Perämerellä) luotsauspalveluiden saatavuuden
heikkenemiseen ja/tai mahdollisesti luotsauksen hinnan kohoamiseen nykytilanteeseen
verrattuna.

Ennen kaikkea siirtymävaiheen haasteina, mikäli tämä malli otetaan käyttöön, on tuotu
esille samat kommentit luotsien saatavuuteen ja infrastruktuuriin liittyen kuin
kilpailuttamisvaihtoehdon yhteydessä.

4.3.3. Mallin odotettavissa olevat taloudelliset vaikutukset

Tämän selvityksen tekijöiden näkemyksen mukaan avoimen kilpailun tärkein vaikutus
suhteessa nykyiseen monopolimalliin olisi luvun kolme teoreettisen viitekehyksen nojalla
selvä. Kilpailullinen tasapaino on tehokkain mahdollinen ja johtaa hyvinvointihyötyihin
monopolitasapainoon verrattuna. Liitännäisenä tähän kysymykseen merkittävä muutos on
se, että avoin kilpailu tarkoittaisi luotsauspalveluiden tarjonnan määräytymistä kysynnän
mukaan. Taloudellisen tehokkuuden näkökulmasta tämä olisi positiivinen muutos.

Luotsauspalveluiden saatavuuteen liittyen on todennäköistä, että nämä palvelut syntyisivät
tavalla tai toisella mm. useimpien satamien yhteyteen jo siitä syystä, että palveluiden
tarjoaminen on satamien, satamiin tukeutuvien yritysten ja alusten omistajien omissa
intresseissä.

6 Muilla toimialoilla on tosin olemassa esimerkkejä monituoteyrityksistä, jotka toimivat joillain markkinoilla
monopolin asemassa ja kilpailevat muiden yritysten kanssa kilpailluilla markkinoilla. Tällaiset järjestelyt eivät
ole ongelmattomia. Esiin nousee usein epäilyjä esimerkiksi markkinavoiman ”vivuttamisesta”
monopolimarkkinoilta kilpailluille markkinoille.
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Useat tahot ovat tuoneet esille ajatuksen ristisubventiosta eli siitä, että tällä hetkellä
Luotsausliikelaitos subventoi heikosti kannattavia luotsausalueita kovan kysynnän alueiden
ja väylien tuottamilla voitoilla. Avoin kilpailu johtaisi ainakin osittain tämän ristisubvention
poistumiseen. Tästä on käytetty myös termiä kermankuorinta, jolla viitataan siihen, että
todennäköisesti alalle tulisi toimijoista erityisesti ko. kovan kysynnän alueille ja satamien
yhteyteen.

Kermankuorinta-ajatuksen takana oleva logiikka on intuitiivinen, mutta taloudellisessa
tarkastelussa huoli ”kermankuorinnasta” on vain osittain perusteltua. Kilpailun keskittyminen
kovan kysynnän alueille on luonnollista ja toivottavaa. Tämä johtaa suurimpiin
kokonaistaloudellisiin, myönteisiin vaikutuksiin. Ajatus ristisubventiosta heikon ja kovan
kysynnän alueiden välillä ei ole taloudellisessa tarkastelussa toivottava. Toimiakseen
ristisubventio tarkoittaa kilpailulainsäädännön soveltamisen yhteydessä käytetyllä kielellä
sitä, että toimijalla täytyy olla merkittävää markkinavoimaa, eli kykyä hinnoitella kilpailullista
hintatasoa korkeammalle kovan kysynnän alueella, jotta näiden hinta-
kustannusmarginaalien avulla voidaan tukea heikosti kannattavia väyliä. Käytäntö johtaa
tehokkuustappioihin.

Toisin ilmaistuna avoin kilpailu saattaisi johtaa siihen, että Suomen luotsaustoiminnan ja
välillisesti myös satamaverkoston todellinen taloudellinen rakenne muodostuisi nykyistä
läpinäkyvämmäksi. Tämän jälkeen olisi lähinnä poliittinen päätös, tuetaanko kaupallista
merenkulkua ja luotsaustoimintaa niillä alueilla, joilla sille ei ole aitoa kaupallista kysyntää.
Mikäli myönteinen päätös tähän kysymykseen edellyttäisi julkista tukea, looginen
johtopäätös olisi tämän hyväksyminen päätöksen hintana. Jos tilanne todellisuudessa on
tänä päivänä tällainen, nämä kustannukset ovat tänäkin päivänä olemassa, mutta ne
”piiloutuvat” luotsauksen osalta monopolirakenteeseen.

Luotsien saatavuuteen ja infrastruktuuriin liittyvät kommentit suhteessa kilpailun
edellytyksiin, jotka edellä esitettiin kilpailuttamismallin yhteydessä, pätevät myös avoimen
kilpailun malliin. Samoin se tosiasia, että Suomen luotsausmarkkinat ovat hyvin pienet, on
edelleen voimassa.

Seuraavassa esitetään selvityksen tekijöiden arvio kilpailuttamisvaihtoehdon vaikutuksista
kotitalouksiin, yrityksiin, julkiseen talouteen ja kansantalouteen.

Vaikutukset kotitalouksien asemaan

Luotsaustoiminnan merkitys kotitalouksien kulutuksen, tulojen tai kulutusrakenteen osalta
ovat niin välilliset ja pienet, että näitä vaikutuksia ei ole perusteltua pyrkiä tarkemmalla
tasolla arvioimaan. Kilpailuttamismalli tai avoimen kilpailun malli eivät aiheuta vaikutuksia
kotitalouksien asemaan.
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Vaikutukset yrityksiin

Suhteessa nykyiseen monopolimalliin avoin kilpailu johtaa kilpailun lisääntymiseen ja
kustannustehokkuuden paranemiseen. Vaikutuksen suuruutta ei ole mahdollista tarkalla
tasolla arvioida, mutta vaikutuksen suunta on kustannuksia laskeva. Kuten
kilpailuttamismallin yhteydessä, käytännössä tämä näkyisi ennen kaikkea toiminnan
kiinteissä kustannuksissa. Tuottojen osalta avoin kilpailu vaikuttaisi yritysten hinta-
kustannusmarginaalia laskevasti, joten vaikutuksen suunta on tuottoja laskeva.

Suhteessa kilpailuttamismalliin avoimen kilpailun vaikutus kustannuksiin ja tuottoihin olisi
todennäköisesti samansuuntainen mutta voimakkaampi.

Avoimen kilpailun vaikutukset markkinoiden toimivuuden ja yritysten välisen kilpailun osalta
ovat yksiselitteisen myönteiset.

Suhteessa kilpailuttamismalliin avoimen kilpailun malliin ei liity vastaavia toteuttamistapaan
liittyviä avoimia kysymyksiä, eikä myöskään kilpailuttamismalliin sisältyvää haastetta, jossa
kilpailua tosiasiassa käydään lähinnä kilpailutusten yhteydessä.

Vastaavat kommentit pätevät myös pk-yritysvaikutusten, yrittäjyyden ja yritysten
kasvumahdollisuuksien osalta. Koko luotsaustoiminta on määritelmällisesti pk-
yritystoimintaa. Avoin kilpailu johtaisi nykymalliin verrattuna mahdollisuuksien avautumiseen
yrittäjyydelle sekä yritysten kasvulle. Toisaalta avoin kilpailu johtaa yhden pk-yrityksen,
Luotsausliikelaitoksen toiminnan supistumiseen.

Yritysten investointien ja innovaatiotoiminnan näkökulmasta vaikutukset ovat teoreettisesta
näkökulmasta epäselvät. Aiemmin on todettu tutkimuksen havainto siitä, että eräs
monopolista usein aiheutuva haittavaikutus on yli-investoiminen. Mikäli näin on tapahtunut
myös luotsaustoiminnassa, avoin kilpailu saattaa johtaa esimerkiksi alusinvestointien
vähenemiseen siitä, mikä kehitys olisi nykymallin jatkuessa. Toisaalta kilpailun
mahdollistuminen johtaa todennäköisesti myös innovaatioihin liiketoimintamalleissa, mutta
nämä eivät välttämättä näy varsinaisina t&k-panostuksina yritysten kirjanpidossa.

Yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn osalta kilpailuttamismallin yhteydessä esitetyt
kommentit pätevät myös avoimessa kilpailussa. Kilpailun lisääntyminen pakottaa
Luotsausliikelaitoksen ja uudet toimijat tehokkaaseen toimintaan, mikä parantaa niiden
kilpailukykyä. Toisaalta markkinoille tuskin on tulossa ulkomaisia luotsausyrityksiä, koska
tällaisia ei Euroopan alueella luvun viisi perusteella toimi tällä hetkellä kuin Tanskassa ja
Venäjällä ja Suomen luotsausmarkkinat ovat hyvin pienet. Avoin kilpailun voi johtaa
palvelutason parantumiseen ja hintatason laskuun vilkkailla alueilla ja satamissa. Tämä
saattaa johtaa luotsaustoiminnan houkuttelevuuden kasvuun suhteessa linjaluotsaukseen.
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Vaikutukset julkiseen talouteen

Avoimen kilpailun vaikutukset julkiseen talouteen ovat helpommin arvioitavissa kuin
kilpailuttamismallin, mikäli malli toteutetaan ”puhtaana”. Avoin kilpailu ei aiheutua suoria
vaikutuksia valtion budjettitalouteen. Varauksena voidaan tosin todeta, että
Luotsausliikelaitos on tällä hetkellä tulouttanut useimpina vuosina voittovaroja valtiolle.
Mikäli nämä lasketaan mukaan arvioon avoimen kilpailun vaikutuksesta, avoimella kilpailulla
voi olla pieni negatiivinen valtiontaloudellinen vaikutus, koska avoimessa kilpailussa valtion
omistaman osakeyhtiön tulouttamat voittovarat ja muiden toimijoiden maksamat
yhteisövero-osuudet jäänevät nykytilannetta vähäisemmäksi. Suuruusluokaltaan tämä
vaikutus olisi todennäköisesti joitain satoja tuhansia euroja.

Mikäli valittava malli olisi yhdistelmä avoimesta kilpailusta ja kilpailuttamisesta, tilanne
muuttuisi jossain määrin ja aiemmat kommentit kilpailuttamisen toteutusvaihtoehdoista ja
erilaisista mahdollisista malleista luotsaustoiminnan rahoittamiseen ovat voimassa.

Kuntatalouden näkökulmasta on mahdollista kuvitella tilanne, jossa avoin kilpailu johtaa
kuntasektorin kustannusten kasvuun. Kuten edellä todettiin, luotsaustoiminnan
järjestäminen voi olla satamien intresseissä myös sellaisilla alueilla, joihin puhtaasti
markkinaehtoista toimintaa ei synny. Satamat ovat pääasiassa kunnallisia liikelaitoksia, joten
luotsaustoiminnan järjestämisestä voi seurata tällä vaikutusmekanismilla kustannuksia
luonnollisesti tehtävistä päätöksistä riippuen.

Vaikutukset kansantalouteen

Teoreettiseen viitekehykseen nojautuen avoimen kilpailun merkittävin vaikutus
kansantalouteen on tuottavuuden pieni mutta positiivinen muutos. Kilpailuttaminen lisää
luotsaustoiminnan tuottavuutta, mistä aiheutuu em. vaikutus. Suuruudeltaan vaikutus on
todennäköisesti jonkin verran kilpailuttamismallia suurempi, mutta edelleen hyvin pieni
kansantalouden tasolla luotsaustoiminnan pienestä volyymistä johtuen. Työllisyysvaikutuksia
avoimella kilpailulla ei ole kilpailuttamismallin yhteydessä käsitellyistä syistä johtuen.
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5. Eri vaihtoehtojen vertailua; Johtopäätökset
Luotsaustoiminta on mahdollista järjestää erilaisin mallein. Tämän selvityksen aiheena on
ollut kilpailun avaaminen luotsaustoiminnassa ja sen todennäköiset vaikutukset. Näiltä osin
kolme selvästi toisistaan eroavaa luotsausmallia nousee luontevasti esille: nykyisenkaltainen
monopolimalli, kilpailuttamiseen perustuva tilaaja-tuottajamalli tai avoin kilpailu. Kaikissa
näissä eri vaihtoehdoissa on hyviä ja huonoja puolia. Lisäksi on huomattava, että malleja
voidaan myös yhdistää toisiinsa. Tässä yhteenvetoluvussa esitetään selvityksen tekijöiden
näkemys malleista ja keskustellaan lyhyesti muutamista peruskysymyksistä, joiden voi
olettaa osittain ratkaisevan sen, mihin luotsaustoiminnassa jatkossa päädytään.

Raportin alussa viitattiin kysymykseen, onko luotsaustoiminnassa kyse viime kädessä
viranomaistoiminnasta turvallisuuden takaamiseksi vai elinkeinotoiminnasta. Osittain tähän
kysymykseen on saatu vastaus Luotsausliikelaitoksen ja sen tulevan yhtiöittämisen osalta.
Mikäli luotsauksessa olisi kyse ennen kaikkea viranomaistoiminnasta, looginen johtopäätös
olisi se, että toimintaa pitäisi harjoittaa viranomaisten toimesta, viranomaisvastuulla.

Suomessa on siirrytty toiseen suuntaan eli toimintaa on muutettu elinkeinonharjoittamisen
suuntaan. Johtopäätös tästä on ilmeisesti se, että luotsauksen on yhä enenevässä määrin
tulkittu olevan viime kädessä elinkeinonharjoittamista. Elinkeinoelämässä on lukuisia muita
toimialoja, joissa turvallisuustehtävät ja elinkeinonharjoittaminen yhdistyvät.
Vartijointiliiketoiminta on tästä hyvä muttei ainoa esimerkki. Tehtyjen ratkaisuiden
perusteella luotsaustoiminnan on siis tulkittu olevan luonteeltaan lähellä tällaisia toimintoja.
Ensimmäinen kysymys, johon on hyvä vastata luotsaustoiminnan tulevan järjestämisen
yhteydessä, on joka tapauksessa kysymys viranomais- vs. elinkeinotoiminnasta. Jos jo
tehdyt päätökset perutaan ja lähdetään siitä, että toiminta on viranomaistoimintaa,
johtopäätös on se, että toiminta tulisi palauttaa viranomaisten hoidettavaksi.

Toistaiseksi asiassa on kuitenkin edetty toiseen suuntaan ja lähdetty siitä, että luotsaus on
elinkeinotoimintaa, jossa tuotetaan turvallisuuspalveluita. Näin ollen luotsausta lähestytään
tästä näkökulmasta, jolloin seuraava kysymys kuuluu, miksi luotsausta harjoittavan
osakeyhtiön tulisi toimia julkisen vallan lainsäädännön luoman monopoliaseman turvin.
Tähän kysymykseen ei ole helppo esittää selkeitä perusteita ainakaan, mikäli asiaa
tarkastellaan taloudellisen tehokkuuden näkökulmasta.

Kilpailun mahdollistamisen vastustus nojautuu ennen kaikkea kahteen argumenttiin. Toisen
mukaan kilpailun mahdollistuminen heikentäisi turvallisuutta ja toisen mukaan
luotsaustoiminta on tehokkainta järjestää monopolina. Kumpikaan väitteistä ei ole
ongelmaton.

On totta, että yritysten sitoutuminen laatuun on yleinen ongelma eri toimialoilla.
Turvallisuus voidaan nähdä yhtenä laatutekijänä ja tätä kautta on myös mahdollista,
että, esiintyy tilanteita, joissa turvallisuudelle asetetaan vähemmän huomiota, kuin

mailto:info@tempoeconomics.fi
http://www.tempoeconomics.fi/


41

Teknobulevardi 3-5 PL 35, 01530 Vantaa, puh (046) 712 2316
E-mail info@tempoeconomics.fi

Internet www.tempoeconomics.fi

yhteiskunnan näkökulmasta tulisi. Toisaalta luotsaustoiminnassa tarjottava palvelu on
nimenomaan turvallisuus alusten omistajille. Kilpailluissa olosuhteissa taho, joka ei
tätä palvelua pysty tarjoamaan, ei pysty pidemmällä aikavälillä toimimaan
markkinoilla. Myös Luotsausliikelaitosta koskevat samat haasteet palvelun laatuun
sitoutumisessa, ja kilpailun puuttuessa suoria kannusteita toiminnan kehittämiseen ei
ole. On mahdollista, että luotsauspalvelun laatu turvallisuuden osalta myös paranee,
mikäli kilpailu alalla sallitaan. Viime kädessä toimintaa valvoo joka tapauksessa
viranomaistaho, kuten tänäkin päivänä.

Luotsaustoiminnan monopolin tehokkuus on väite, joka kuullaan usein eri toimialoilla
monopoliaseman omaavan toimijan taholta. Talousteorian eräs keskeisimmistä
fundamenteista on, että kilpailu on tärkein ajuri toiminnan kehittämisessä sekä
tehokkuuden että esimerkiksi asiakastyytyväisyyden osalta. Ajatus siitä, että
monopoli olisi tehokkain tuotantorakenne luotsauksessa, palautuu väistämättä
oletukseen siitä, että luotsaustoiminnan kustannusrakenne johtaisi luonnolliseen
monopoliin. Toisin ilmaistuna toiminnan vaatimat kiinteät kustannukset olisivat niin
suuret suhteessa muuttuviin kustannuksiin, että alalle ”mahtuu” vain yksi yritys.
Luotsaustoiminnan tapauksessa näin ei ole. Luotsausliikelaitoksen taloudellisista
tunnusluvuista voidaan todeta, että ylivoimaisesti suurin kustannuserä on
henkilökunnan palkat ja kiinteänluontoiset mm. aluksista johtuvat kustannukset mm.
aluksista muodostavat melko pienen osan kokonaiskustannuksista. Lisäksi, mikäli
Luotsausliikelaitos tosiasiassa olisi niin tehokas toimija, että markkinoille ei mahdu
muita yrityksiä, myös markkinatasapaino johtaisi tähän. Tällaista asemaa ei ole
tarpeen suojata lainsäädännön suomalla monopolilla.

Kilpailu on paras tapa turvata taloudellisen tehokkuuden kehittyminen ja esimerkiksi
asiakaslähtöisyys, mikäli sen synnylle on olemassa edellytykset. Tämän selvityksen tekijöille
muodostuneen käsityksen mukaan luotsaustoimintaan ei liity sellaisia erityispiirteitä, että
kilpailua ei syntyisi. Myös se, että alalle on pyrkinyt uusia toimijoita, viittaa tähän suuntaan.
Näin ollen yleiset edellytykset kilpailun avaamiselle ovat olemassa. On kuitenkin hyvä tuoda
esille, että myös nykyisellä monopolimallilla on omat hyvät puolensa. Ennen kaikkea malli
on käytännössä kokeiltu ja ennustettava, jolloin mahdollisuus odottamattomiin vaikutuksiin
on tämän mallin yhteydessä pienin eri vaihtoehdoista.

Kolmas ja viimeinen jäljellejäävä periaatteellinen kysymys liittyy siihen miten kilpailua alalle
tulisi luoda. Tosiasia on, että Suomen satamaverkko ja väylärakenne sisältävät
kansainvälisessä tarkastelussa erikoislaatuisia piirteitä ja edellytykset kilpailulle eri puolilla
Suomea saattavat olla erilaiset. Tästä syystä eri kilpailumalleilla voi olla erilaisia vaikutuksia
joiden välillä päätöksenteossa joudutaan tekemään harkintaa. Seuraavassa on koottu
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taulukkomuodossa selvityksen tekijöiden käsitys eri vaihtoehtojen vaikutuksista verrattuna
monopolimallin jatkumiseen tiettyjen kriteerien osalta.

Monopolimalli Kilpailuttamismalli Avoin kilpailu
Luotsaustoiminnan
järjestämisen
viranomaisohjattavuus

0 ++ --

Mallin vaikutus
viranomaistyöhön 0 + +/-

Mahdollisuus
esimerkiksi
aluepolitiikan
tukemiseen
luotsauksen avulla

0 + --

Riski ennalta
arvaamattomiin
vaikutuksiin

0 + ++

Luotsaustoiminnan
turvallisuus 0 +/- +/-

Luotsauksen
palvelutaso kovan
kysynnän alueilla

0 +* ++

Luotsauksen hintataso
kovan kysynnän alueilla 0 -* --

Luotsauksen
palvelutaso heikon
kysynnän alueilla

0 -* -

Luotsauksen hintataso
heikon kysynnän
alueilla

0 +* +

Vaikutus
luotsaustoiminnan
kustannustehokkuuteen
ja tuottavuuteen

0 +* ++

Vaikutus julkiseen
budjettitalouteen 0 +/-* 0

Taulukossa on arvioitu kaksiportaisella asteikolla kilpailuttamismallin ja avoimen kilpailun vaikutussuuntaa eri
kriteereihin. + viittaa arvioon lisääntyvästä vaikutuksesta/nousevasta hintatasosta, - arvioon vähenevästä
vaikutuksesta/laskevasta hintatasosta ja +/- epäselvään vaikutukseen. Tähdellä merkityt vaikutusarviot tarkoittavat,
että todellinen vaikutus tulee riippumaan osittain solmittavien sopimusten ja kilpailutuksen toteutuksesta.

Eri vaihtoehtoihin liittyvien yksityiskohtien osalta voidaan todeta, että luotsinvälitys tuskin
muodostuu ongelmaksi, valitaanpa malleista mikä tahansa. Kansainvälisiä käytäntöjä on
olemassa (liite 4) siitä, että eri toimijoilla on omat tilauskeskuksensa, joten yhteinen
tilausjärjestelmä ei ole edellytys kilpailun avaamiselle. Nykytilanteessakin VTS-keskuksesta
tiedustellaan aika ajoin luotsausta, jolloin tiedustelija ohjataan Luotsausliikelaitokseen.
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Jatkossa VTS-keskus voisi antaa alueella toimivien luotsausyhtiöiden yhteystiedot, joten
muutos nykyiseen ei olisi suuri. Myös itse VTS-keskusta voidaan kehittää luotsinvälityksen
suuntaan.

Toisena yksityiskohtana voidaan nostaa esille luotsien koulutus ja infrastruktuuri.
Koulutusasia on kysymys, johon jatkossa luultavasti joka tapauksessa joudutaan
paneutumaan. Perusteita sille, että koulutuksen saaminen olisi riippuvainen yhdestä
yhtiöstä, tulevasta luotsausosakeyhtiöstä, on vaikea esittää. Vaihtoehtoja ovat
koulutusjärjestelmän luominen irrallisena luotsaustoimintaa harjoittavista
elinkeinonharjoittajista tai luonnollisena vaihtoehtona se, että käytännön harjoittelun
luotsina toimimiseen voi suorittaa minkä tahansa yhtiön palveluksessa, mikäli kilpailua
avataan.

Infrastruktuurin osalta voidaan todeta, että aluskalusto on likvidiä omaisuutta, jolle
syntynee jälkimarkkinat, mikäli laajemmat toimialan olosuhteet tämän mahdollistavat.
Toisekseen alusinvestoinnit eivät ole erityisen suuria, joten niiden tekeminen lienee
mahdollista myös alalle haluaville tahoille ja kolmanneksi osa luotsauksesta voidaan
järjestää uusien liiketoimintamallien myötä niin, että kuljetus- ja muut tukipalvelut ostetaan
ulkopuolisilta tahoilta ja luotsiyhtiö keskittyy ydintehtäväänsä eli luotsaukseen.
Infrastruktuurin osalta tärkeimmät kysymykset saattavatkin liittyä tietyillä alueilla sijaitseviin
maarakenteisiin, kuten luotsiasemiin. Suomessa on ilmeisesti alueita ja väyliä, joissa näitä
rakenteita tarvitaan luotsauksen järjestämiseksi järkevällä tavalla.

Viimeisenä yksityiskohtana voidaan nostaa esille, että luotsauksen
vahingonkorvauskysymykset on nostettu usein esille haasteena, mikäli kilpailua avataan.
Vahingonkorvauskysymyksestä voidaan säätää kilpailumallista riippumatta niin kuin
lainsäätäjä parhaaksi näkee. Esimerkiksi rajaus jossa luotsiyhtiö tai luotsi vastaa vain
tahallisesta tai törkeästä huolimattomuudesta aiheutetusta vahingosta laissa säädettyyn
enimmäismäärään asti, on periaatteessa mahdollista liittää sekä monopolimalliin, avoimeen
kilpailuun että kilpailuttamiseen. Rajattu vahingonkorvausvastuu on myös mahdollista
vakuuttaa kaupallisilla markkinoilla. Vahingonkorvauskysymys ei muodosta estettä päättää
kilpailumallista halutulla tavalla.

Luotsien tai luotsiyhtiöiden vahingonkorvausvastuuta voidaan käyttää myös yhtenä
elementtinä toiminnan ohjaamisessa jatkossa. Laajempi vahingonkorvausvastuu toimii
kannustimena kehittää toimintaa turvallisuuden varmistamisen suuntaan ainakin tiettyyn
rajaan asti. Mikäli vahingonkorvausvastuu säädetään niin suureksi, että mahdollisista
vastuista selviäminen onnettomuustilanteessa vaikuttaa etukäteen epätodennäköiseltä, tätä
vaikutusta ei enää välttämättä ole olemassa (rationaalinen päätöksentekijä ymmärtää ettei
pysty vahingonkorvausvastuista selviämään, jolloin niitä ei välttämättä huomioida
päätöksenteossa). Tähän rajaan asti vahingonkorvausvastuukysymyksillä voidaan kuitenkin
vaikuttaa positiivisesti turvallisuuden huomioimiseen. Vahingonkorvausvastuun rajauksia
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tulisikin harkita erityisesti avoimen kilpailun mallissa mutta myös nykyisen monopolimallin
yhteydessä sekä tilaaja-tuottajamallissa.

Yhteenvetona selvityksestä raportin tekijöiden näkemyksen mukaan eri kilpailumallien
valinnassa tulisi kiinnittää erityistä huomiota kohdittain seuraaviin kysymyksiin.

Mikäli luotsaustoiminnan järjestämiseksi valitaan monopolimalli, monopolitoimijan
sääntelyyn tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Sääntelyteoria tarjoaa
pohjan, jonka avulla voidaan luoda mekanismeja ja sääntelymalleja, jotka ohjaavat
toiminnan tehostamiseen, kustannussuuntautuneeseen hinnoitteluun ja asiakkaiden
aseman turvaamiseen. Kilpailun uhan puuttuessa luontaiset kannustimet näiden
asioiden huomioimiseen ovat heikot tässä mallissa.

Mikäli luotsaustoiminnan järjestämisessä valitaan kilpailuttamismallin, solmittavat
alueelliset sopimukset ovat keskeisessä asemassa lopullisten vaikutusten kannalta.
Alueelliset sopimukset tulisi myöntää huutokauppoihin nojautuen joissa toimijat
pääsääntöisesti maksaisivat yhteiskunnalle oikeudesta harjoittaa luotsaustoimintaa
tietyllä alueella. Kilpailuttamiskäytäntöihin ja sopimuksiin tulisi panostaa riittävästi
resursseja etukäteen. Erityinen haaste tässä mallissa on a) aidon yhteyden luominen
loppuasiakkaan ja operaattorin välille ja b) kilpailuttamisten välillä vallitseva
tosiasiallinen monopolitilanne alueilla.

Mikäli luotsaustoiminnan järjestämisessä valitaan avoin kilpailu, haasteena saattaa
olla varsinkin alkuvaiheessa odottamattomat vaikutukset markkinoilla. Tämän mallin
yhteydessä on syytä luoda lupakäytäntö, jossa alalla toimiminen edellyttää lupaa,
joka voidaan myös perua, mikäli toimija käyttäytyy lupaehtojen vastaisesti. Avoimen
kilpailun mallissa voi syntyä tilanne, jossa heikoimman kysynnän alueiden, väylien ja
satamien luotsausta joudutaan tuottamaan yhteiskunnan toimesta, mikäli luotsaus
nähdään tarpeelliseksi luontaisen kysynnän puuttumisesta huolimatta.

Lopuksi voidaan todeta, että luotsauksen kilpailumalleja voidaan myös yhdistää ja hallita
näin mahdollisia odottamattomia alkuvaiheen vaikutuksia. Luonteva ajatus olisi esimerkiksi
malli, jossa etelärannikko olisi avoimen kilpailun aluetta ja Perämeren/Pohjanlahden alue
olisi jaettu luotsausalueisiin, joissa luotsioperaattorit kilpailutettaisiin. Saimaan alue
muodostaa oman erityisalueensa, jossa mallia on pohdittava erikseen. Vastaavasti
myöskään kokemuksia Saimaan alueen luotsauksen vaatimasta julkisesta tuesta ei tule
siirtää sellaisenaan merialueille olosuhteiden eroista johtuen.

mailto:info@tempoeconomics.fi
http://www.tempoeconomics.fi/


45

Teknobulevardi 3-5 PL 35, 01530 Vantaa, puh (046) 712 2316
E-mail info@tempoeconomics.fi

Internet www.tempoeconomics.fi

Liite 1. Kilpailtujen markkinoiden malli
Kilpaillussa taloudessa (competitive economy) jokaiselle tuotteelle on olemassa markkinat ja
kuluttajat sekä tuottajat ottavat hinnat annettuina. Vektori markkinahintoja tuotteille

 on . Kilpailullinen (Walrasian) tasapaino  voidaan määritellä
seuraavasti:

Allokaatio (  ja hintavektori  muodostaa kilpailullisen
tasapainon jos seuraavat ehdot täyttyvät:

(i) Voitonmaksimointi: Jokaiselle yritykselle j,  täyttää ehdon

(ii) Kuluttajan hyödyn maksimointi: Jokaiselle kuluttajalle i,  täyttää ehdon

)

(iii) markkinoiden tasapainoehto: Jokaiselle tuotteelle  pätee

Ehdot (i) ja (ii) heijastavat taustalla olevia oletuksia siitä, että talouden toimijat pyrkivät
toiminnallaan tuottamaan mahdollisimman hyvän lopputuloksen itsensä kannalta. Ehto (i)
tarkoittaa sitä, että yritys valitsee tuotantosuunnitelmansa niin, että se maksimoi yrityksen
voitot ottaen annettuna tasapainovektorin hinnat sekä lopputuotteille että
tuotantopanoksille. Ehto (ii) tarkoittaa sitä, että kuluttajat valitsevat kulutuskorinsa niin, että
se maksimoi heidän hyötynsä ottaen huomioon budjettirajoitteen (joka riippuu
tasapainohinnoista ja alkuvarannosta). Ehto (iii) edellyttää, että tasapainohinnoilla
kuluttajien haluama kulutuskori ja yritysten tuottama tuotanto ovat samaan aikaan
voimassa. Toisin sanoen kokonaistuotanto ja kysyntä kullekin tuotteelle taloudessa ovat
yhtä suuret.

mailto:info@tempoeconomics.fi
http://www.tempoeconomics.fi/


46

Teknobulevardi 3-5 PL 35, 01530 Vantaa, puh (046) 712 2316
E-mail info@tempoeconomics.fi

Internet www.tempoeconomics.fi

Yllä olevat ehdot kuvaavat koko talouden kilpailullista tasapainoa. Analyysi voidaan siirtää
yksittäisen markkinan tasolle olettamalla, että yksittäinen markkina muodostaa pienen osan
koko taloudesta. Tämä mahdollistaa kahden tärkeän yksinkertaistuksen tekemisen. Kuten
Marshall vuonna 1920 korosti, kun yhteen tuotteeseen käytetyt menot ovat pieni osa
kuluttajien kokonaismenoista, vain pieni osa lisävarallisuudesta käytetään tähän
tuotteeseen: Varallisuusefektin (wealth effect) voidaan olettaa olevan pieni. Toisekseen,
markkinan pieni koko oikeuttaa oletuksen, että muiden tuotteiden hinnat eivät juuri muutu
tarkastelun alla olevan markkinan muutosten myötä7.

Edellä kuvattujen yksinkertaistusten valossa tarkastellaan seuraavaksi kahden tuotteen
yksinkertaista mallia. On olemassa kaksi tuotetta: tuote  ja toinen numeraire-tuote, jonka
voidaan ajatella kuvaavaan muuta osaa taloudesta. Kuluttaja  kuluttaa tuotetta  määrän

 ja toista tuotetta määrän . Kuluttajien hyötyfunktio on muotoa .
Kyseessä on niin sanottu kvasilineaarinen hyötyfunktio. Jokainen yritys mallissa voi tuottaa
tuotetta  tuotteesta . Merkitsemällä yrityksen j tuotteen  käyttöä tuotannontekijänä

termillä , yrityksen tuotantojoukko on .

Tiettyjen teknisten ja muiden oletusten vallitessa yrityksen j tasapainotuotannontaso
tuotteelle l  annettuna hinta  täytyy ratkaista:

Riittävä ja välttämätön ehto ratkaisulle on:

Toisaalta kuluttajan i kulutusvektori tasapainossa  täytyy ratkaista:

Kaikissa ratkaisuissa yllä olevaan maksimointitehtävään, budjettirajoite on sitova. Edellä
oleva maksimointitehtävä voidaan tämän perusteella kirjoittaa uudelleen seuraavasti:

7 Marshall. A, (1920), Principles of Economics, New York: Macmillan. Myöhemmin yksinkertaistukset on
todistanut formaalisti Vives. X. (1987), Small Income Effects: A Marshallian Theory of Consumer Surplus and
Downward Sloping Demand, Review of Economic Studies 54: 87-103.
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Riittävä ja välttämätön ehto ratkaisulle on:

Markkinoiden tasapainoehto huomioiden allokaatio  ja hinta
muodostavat kilpailullisen tasapainon, mikäli ja vain mikäli:

(A1)

(A2)

(A3)

Ehto A1 tarkoittaa sitä, että missä tahansa tasapainoratkaisussa yrityksen j hinta vastaa
tuotannon rajakustannuksia. Ehto A2 tarkoittaa sitä, että tasapainoratkaisussa kuluttajan i
marginaalihyöty tuotteen l yhden lisäyksikön kulutuksesta vastaa tuotteen tuotannon
rajakustannuksia ja hintaa. Viimeinen ehto on markkinoiden tasapainoehto. Yhteenvetona
voidaan tässä vaiheessa todeta:

Kilpailullisessa tasapainossa tuotteiden hinnat vastaavat niiden tuotannon

rajakustannuksia ja kuluttajan rajahyöty vastaa tuotannon

rajakustannuksia sekä hintaa.

Seuraavaksi voidaan osoittaa edellä kuvatussa kvasilineaarisessa, kahden hyödykkeen,
maailmassa, että kilpailullinen tasapaino on pareto-optimaalinen. Oletus kvasilineaarisesta
kuluttajien hyötyfunktiosta helpottaa merkittävästi pareto-optimaalisen allokaation
identifioimista. Kuluttajien hyötyä tässä maailmassa voidaan muuttaa jakamalla
numeraarihyödykettä sopivalla tavalla. Näin saavutettavissa olevan hyötyjoukon I:lle
kuluttajalle määrittää seuraava yhtälö:
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Yllä olevasta yhtälöstä seuraa, että optimaaliset tuotanto- ja kulutustasot tuotetta l saadaan
ratkaisuna maksimointitehtävästä:

Yllä olevan maksimointitehtävän termi  tunnetaan termillä ”Marshallian
aggregate surplus”. Sen voidaan ajatella kuvaavan kokonaishyötyä hyödykkeen l
kulutuksesta vähennettynä tuotantokustannuksilla. Optimaalinen kulutus- ja tuotantotaso
hyödykettä  maksimoi tämän termin.

Tiettyjen oletusten vallitessa välttämättömät ja riittävät ehdot maksimointitehtävänä
ratkaisulle ovat:

(B1)

(B2)

(B3)

Ehdot B1-B3 näyttävät tutuilta: Ne vastaavat täysin ehtoja A1-A3, mikäli termi u vaihdetaan
termiin . Tätä kautta on johdettu teoreema, joka tunnetaan taloustieteessä
nimellä ”The First Fundamental Theorem of Welfare Economics”: Jos hinta  ja

allokaatio  muodostavat kilpailullisen tasapainon, tämä
tasapaino on pareto-optimaalinen.

Johtopäätökset edellä kuvatusta ja teoreemasta ovat kauas kantoiset:

Kilpailullinen hinta on täsmälleen sama kuin tuotteen  resurssirajoitteen

varjohinta. Tästä seuraa johtopäätös, että hyödykkeen hinta

kilpailullisessa tasapainossa (täydellisesti kilpailluilla markkinoilla) vastaa

täysin sen yhteiskunnallista rajahyötyä.
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Kilpaillussa tasapainossa, joka johtaa edellä kuvattuihin päätelmiin,

hyödykkeen hinta vastaa tuotannon rajakustannuksia.

Liite 2. Monopolimalli
Yksinkertainen mutta käyttökelpoinen monopolimalli on seuraava: Yrityksen kysyntäkäyrä
on Q(p) ja sitä vastaava käännetty kysyntäkäyrä p(Q), tuotantokustannuksia kuvaa
kustannusfunktio c(Q), ja yritys maksimoi voittojaan valitsemalla ainoalle myydyn määrän.
Tämä johtaa samaan tulokseen kuin jos yritys asettaisi tuotteelleen hinnan, mutta tuloksen
johtaminen on hieman yksinkertaisempaa.  Voittofunktio on tällöin

Ensimmäisen asteen ehto on:

Tämän uudelleenjärjestely tuottaa ns. Lerner-yhtälön

Jossa  on tuotteen  hintajousto. Yhtälön vasemmalla puolella on hintakustannusmarginaali
(hinta – rajakustannus jaettuna hinnalla). Hintajousto kertoo sen, kuinka monella prosentilla
tuotteen kysyntä (myyty määrä)  muuttuu, kun tuotteen hintaa muutetaan prosentilla.
Yhtälö kertoo sen, että mitä alhaisempi on yrityksen hintajousto, sitä korkeampi on sen
hintakustannusmarginaali.
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Liite 3. Luotsaustoiminta eräissä Euroopan maissa
Projektissa toteutettiin kansainvälisten käytäntöjen kartoitus siitä, miten luotsaustoiminta on
järjestetty ja eräistä luotsaustoimintaan liittyvistä yksityiskohdista. Nämä käytännöt ja
yksityiskohdat selvitettiin Ruotsin, Norjan, Tanskan, Saksan, Alankomaiden, Iso-Britannian,
Puolan ja Venäjän osalta. Metodina oli puhelimitse toteutetut asiantuntijahaastattelut8.
Vastaajilta kysyttiin viisi kysymystä:

1. Onko luotsaustoiminta maanlaajuisesti yhden toimijan monopoli vai onko alalla
kilpailevia toimijoita esimerkiksi alueellisesti?

2. Miten luotsauspalvelut hinnoitellaan?

3. Miten luotsinvälitys ja luotsien koulutus on järjestetty?

4. Onko luotsitoiminnan vaatima infrastruktuuri (venekalusto, luotsiasemat) toimintaa
harjoittavan/harjoittavien tahojen omistuksessa?

5. Ovatko luotsit vahingonkorvausvastuussa luotsauksessa aiheutetusta vahingosta? Jos
ovat, niin missä laajuudessa? Missä laajuudessa luotsaustoiminta on vakuutettua?

Onko luotsaustoiminta maanlaajuisesti yhden toimijan monopoli vai onko alalla
kilpailevia toimijoita esimerkiksi alueellisesti?

Ruotsi: Valtion liikelaitos, Sjöfartsverket, on toimivaltainen viranomainen, ja sillä on
yksinoikeus toimintaan. Kilpailevia toimijoita ei ole olemassa. Virkamiesstatuksen omaavat
valtion luotsit toimivat kaikilla Ruotsin aluevesillä, myös sisävesillä. Ruotsi on jaettu
luotsausalueisiin, mutta kaikilla alueilla luotsauspalvelut tarjoaa Sjöfartsverket. Asiantuntijan
mukaan Ruotsissa käydään tällä hetkellä keskustelua luotsaustoiminnan yksityistämisestä
ja/tai avaamisesta kilpailulle ja muutokset saattavat tulla voimaan 3-4 vuoden päästä.

Norja: Norjassa toimivaltainen viranomainen on kalastusministeriön alainen Kystverket.
Kilpailevia toimijoita ei ole. Valtion luotsit toimivat kaikilla Norjan aluevesillä, myös
sisävesillä. Norjassa on seitsemän luotsausaluetta, joissa luotsauspalvelut siis tarjoaa
Kystverket.

8 Vastaajat maittain: Lennart Forsstrom/Ruotsi, Jan Fosse/Norja, Ivar Svane/Tanska, Peter Jansen/Saksa, Tod
Duiheiztein/Alankomaat, Richard Wrobel/Puola, Clive Lane/Iso-Britannia ja Alexandr Dimoeev/Venäjä
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Tanska:  Luotsaustoimintaa valvoo Farvandvaesenet (väylälaitos, englanniksi Danish
Maritime Safety Administration), joka toimii  puolustusministeriön alaisuudessa.  Tanskassa
kilpailua luotsaustoiminnassa on avattu ja maassa toimii useita operaattoreita, sekä
yksityisiä yrityksiä että Farvandvaesenet alaisuudessa toimiva liikelaitos Dan Piloting. Dan
Piloting toimii kaikissa Tanskan satamissa, ja sillä on velvollisuus tarjota luotsauspalveluita,
mutta lisäksi satamissa voi toimia myös yksityisiä operaattoreita, jotka päättävät itse miten
ja milloin luotsaavat. Dan Pilotingilla on monopoli muihin kuin paikallisluotsaukseen.

Saksa: Jokaisessa satamassa tai joella on yksi toimija. Operaattori on luotsien omistama
järjestö "Lotsenbruderschaftit", joka käytännössä vastaa osuustoiminnallista organisaatiota.
Vastaajan mukaan päätöksentekoon näissä organisaatioissa osallistuu myös valtio. Saksassa
ei ole kilpailua luotsaustoiminnassa, vaan jokaisella osuuskunnalla on alueellinen monopoli
ja toiminta on tiukasti valtion sääntelemää.

Alankomaat: Alankomaissa on yksi yksityinen katto-organisaatio, joka organisoi
luotsauspalvelut. Alankomaat on jaettu neljään alueeseen. Jokaisella alueella toimii yksi
luotsausyhtiö, ja nämä yhtiöt toimivat katto-organisaation tytäryhtiöinä. Alankomaissa ei siis
ole kilpailua luotsaustoiminnassa, vaikka palveluntuottajat ovat yksityisiä toimijoita
(omistuspohjaltaan yhtiöt ovat luotsien omistuksessa). Alankomaiden mallissa satamat ovat
valtion omistuksessa. Sisävesiluotsaus on täysin erillään meriluotsauksesta, mutta siinäkin
on yksi operaattori koko Alankomaiden alueella.

Iso-Britannia:  Iso-Britanniassa luotsauspalveluita tarjoaa monta toimijaa, yksi toimija
yhdessä satamassa. Luotsit työskentelevät työsuhteessa satamapalveluita tuottavaan
yritykseen, jonka omistaa satama. Satamat toimivat luotsausviranomaisina ja antavat
satamakohtaiset määräykset luotsinkäyttövelvollisuudesta. Satama voi olla yksityinen tai
valtion omistaman liikelaitoksen omistuksessa. Satamakohtaiset toimijat ovat alueellisia
monopoleja, joten Isossa-Britanniassa ei ole tosiasiassa kilpailua merialueiden
luotsauksessa. Sisävesiluotsaus (=jokiluotsaus) on täysin eri asia, eikä se ole kytkettynä
meriluotsaukseen. Sisävesiluotsauksessa toimii myös yksityisiä yrityksiä.

Puola: Puolan malli vastaa monilta osin Ison-Britannian mallia. Luotsauspalveluita tarjoaa
monta eri toimijaa, mutta jokaisessa satamassa on oma toimijansa. Operaattorit ovat
yksityisiä yrityksiä, mutta varsinaista kilpailua ei ole, koska valtio päättää toimijasta
satamassa. Operaattorit ovat luotsien omistuksessa, joten näiltä osin malli vastaa Saksan ja
Alankomaiden malleja. Luotsaustoiminta on valtion viranomaisten valvomaa toimintaa.
Puolassa ei ole olemassa varsinaista sisävesien luotsausta, mutta jokiluotsaus toimii samalla
periaatteella.

Venäjä: Venäjällä kilpailu on tällä hetkellä täysin avointa. Jokaisessa satamassa on monta
toimijaa, joista osa on valtiollisia ja osa yksityisiä yrityksiä. Vastaajan mukaan kilpailu
Venäjän luotsaustoiminnassa on kovaa.
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Miten luotsauspalvelut hinnoitellaan?

Ruotsi: Maksut ovat valtakunnallisia, perusteena aluksen koko (gt) ja luotsaukseen
käytetty aika. Luotsaustoiminnan kulut katetaan luotsausmaksuin sekä väylämaksuin.
Väylämaksuja maksavat kaikki alukset, jotka tuovat tai vievät lastia Ruotsiin. Hinnoista
päättää Sjöfartsverket.

Norja: Luotsaustoiminta rahoitetaan kokonaisuudessaan asiakkailta perityillä maksuilla.
Käytössä on järjestelmä, jossa luotsauksen valmiusmaksua peritään kaikilta aluksilta,
käyttivät he luotsauspalveluita tai eivät. Myös luotsinkäytöstä vapautetut alukset maksavat
valmiusmaksun, joka perustuu aluksen kokoon ja käytettävän väylän luotsausmatkan
pituuteen. Tämä maksu on 50 % siitä maksusta, jonka laiva maksaisi käyttäessään myös
luotsauspalveluita. Mikäli alus käyttää luotsauspalveluita, otetaan maksussa huomioon myös
luotsaukseen tarvittava aika. Minimiveloitus on kolmen tunnin maksu.

Tanska: Ministeriö määrittelee luotsaustaksat, jotka perustuvat aluksen pituuteen,
leveyteen, syväykseen, luotsattuun matkaan ja käytettyyn aikaan. Toiminta rahoitetaan
kokonaan luotsausmaksuilla. Hinnoittelulaskin löytyy seuraavasta osoitteesta:
http://www.danpilot.dk/index.php?id=rate-calculator

Saksa: Valtio sopii luotsauspalveluiden hinnoista yhdessä alueen luotsausta hoitavan
järjestön kanssa. Viime kädessä päätäntävalta on vastaajan mukaan valtiolla. Maksut
pyritään määrittelemään siten, että ne kattavat luotsien palkkakustannukset ja
hallintohenkilöstön kulut. Vastaaja ei ollut varma, noudattavatko kaikki satamat ja alueet
samoja hinnoitteluperusteita, mutta esimerkiksi Hampurin satamassa hinta riippuu laivan
koosta (gross tonnage = gt). Jokiluotsauksessa hintoihin vaikuttaa aluksen koon lisäksi mm.
tarve ankkuroinnille ja laivan sijainti satamassa.

Hollanti: Vastaajan mukaan hinnoittelu nojautuu neuvottelumenettelyyn valtion,
laivanomistajien ja luotsauspalveluita tuottavan operaattorin välillä. Luotsausmaksut
perustuvat aluksen kokoon (gt) ja matkan pituuteen ja vaihtelevat eri vesialueilla.

Iso-Britannia: Sataman omistaja ja palveluiden tuottaja päättävät hinnat, Isossa-
Britanniassa ei ole olemassa yhtenäistä hinnoittelua. Jokaisen sataman www-sivuilla löytyy
sataman luotsaushinnat ja perusteet. Yleensä määräävänä tekijänä on laivan koko (gt),
mutta hintaan saattaa vaikuttaa myös aluksen pituus, onko laivassa vaarallisia aineita sekä
matka.

Puola: Laivan koko (gt) ja luotsausajan pituus määrittelevät hinnan. Maksuilla katetaan
luotsaustoiminnan kustannukset.

Venäjä: Valtio määrää hinnat. Hinnoittelussa otetaan huomioon laivan koko (gt).
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Miten luotsinvälitys ja luotsien koulutus on järjestetty?

Ruotsi: Luotseilla täytyy olla merikapteenin/yliperämiehen pätevyys (Master Mariner).
Hankittuaan kokemusta laivan kapteenina/yliperämiehenä luotsioppilaat käyvät koulutuksen,
joka antaa heille luvan toimia luotsina pienemmissä aluksissa. Luotsilupakirjan
suorittamiseen ja oikeuteen luotsata kaiken tyyppisiä aluksia luotsioppilaalla menee usein
vuosia. Koulutus alkaa kuuden viikon teoriaosuudella, jonka jälkeen harjoittelua vähintään
6-12kk. Koulutuksen organisoi Sjöfartsverket.

Luotsi tilataan lähtevään tai saapuvaan laivaan luotsausalueen keskuksesta (5 keskusta).
90% yhteydenotoista tulee sähköpostilla, loput puhelimella.

Norja: Koulutus on valtion organisoimaa, ja se sisältää teoriaa ja käytäntöä.
Vähimmäisvaatimuksena koulutukseen hakeuduttaessa on merikapteenin/yliperämiehen
pätevyys ja työkokemus. Koulutus alkaa yhden viikon mittaisella yhteisellä teoriaosuudella,
jonka jälkeen vuorossa on 7 viikon harjoittelujakso laivasimulaattorissa. 95 % koulutuksesta
tapahtuu kuitenkin käytännönharjoitteluna laivassa. Varsinainen koulutus kestää noin 15
viikkoa, jonka jälkeen on läpäistävä kirjalliset testit. Harjoittelu jatkuu laivoilla, ja
pätevyyden toimia luotsina kaikenkokoisissa laivoissa saavuttaa noin kolmessa vuodessa.

Luotsin tilaaminen laivaan tapahtuu kolmen luotsikeskuksen kautta. Yksi niistä vastaa
luotsivälityksestä Pohjois-Norjassa, yksi Keski-Norjassa ja yksi Etelä-Norjassa. Varaukset
tapahtuvat nykyään suurimmaksi osaksi Safe sea net -varausohjelman kautta (katso safe
sea net: http://www.kystverket.no/default.aspx?did=9269705)

Tanska: Tanskassa noudatetaan IMO A.960 koulutusta luotsien koulutuksessa. Koulutus
kestää yhteensä noin 2,5 vuotta. Koulutuksen organisoi valtion omistama luotsiyhtiö (Dan
Piloting Service), mutta myös yksityisillä operaattoreilla toimivat voivat ottaa osaa
koulutukseen maksua vastaan. Koulutusta tarjoaa oma kurssikeskuksensa.
Kelpoisuusvaatimuksena kapteenin/yliperämiehen koulutus (Master Mariner) ja työkokemus.

Luotsi tilataan laivaan soittamalla luotsikeskukseen.  Valtion luotsiyhtiöllä on yksi yhteinen
koko Tanskan kattava luotsintilauskeskus. Yksityisiltä yrityksiltä luotsi tilataan soittamalla
heidän toimistoonsa.

Saksa: Koulutus on valtion järjestämää. Hakijalla on oltava merikapteenin/yliperämiehen
pätevyys (Master Mariner). Muutaman vuoden työkokemuksen jälkeen hakija voi hakeutua
koulutukseen. Varsinainen koulutus kestää kahdeksan kuukautta ja siihen kuuluu teoriaa ja
käytännönharjoittelua. Kokeiden jälkeen luotsi saa toimia aluksi luotsina pienemmillä
aluksilla, myöhemmin suuremmilla.

Luotsi tilataan satamassa sijaitsevasta luotsikeskuksesta. Jokaisella satamalla oma
keskuksensa, jossa luotsien päällikkö määrää luotsin alukseen.
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Alankomaat: Luotsioppilaan on oltava pohjakoulutukseltaan merikapteeni/yliperämies
(Master Mariner). Koulutus toteutetaan kurssimuotoisena, ja se kestää vuoden. Tutkinto
sisältää teoriaa ja käytännön harjoittelua. Koulutuksen organisoi oma yhdistys, eikä se ole
valtion järjestämää.

Hollanti on jaettu neljään alueeseen, ja jokaisella alueella toimii yksi luotsausta tarjoava
operaattori. Luotsivälitys on järjestetty alueittain.

Iso-Britannia: Tällä hetkellä jokainen satama tarjoaa työsuhteeseen tulevalle luotsille
koulutuksen, eikä sitä erikseen valvota. Koulutus kestää noin kuusi kuukautta ja suurin osa
siitä on käytännönharjoittelua. Koulutusta ollaan kuitenkin yhtenäistämässä (national
occupational standards), ja yhtenäinen koulutus on tarkoitus saada voimaan vuodesta 2011
lähtien. Tämänkin jälkeenkin koulutusta tarjoavat satamat, mutta koulutuksen sisältö
yhtenäinen. Koulutuksen maksaa satamat. Koulutuksen ja kokeiden laatua tulee valvomaan
Maritime and Coastguard Agency. Kelpoisuusvaatimuksia ei tällä hetkellä ole, vaan riittävä
työkokemus riittää. Luotsiksi haluava on voinut toimia esim. satamamestarina.  Luotsiksi on
mahdollista kouluttautua myös oppisopimuksella.

Luotsi tilataan jokaisessa satamassa toimivasta satamapalveluita tarjoavasta yrityksestä.

Puola: Yrittäjät, jotka operoivat luotsaustoimintaa satamissa, kouluttavat ja pitävät
kursseja. Valtion ylläpitämiä kursseja ei ole olemassa. Valtio hyväksyy ja valvoo kursseja ja
tutkintoja. Tutkinnon pituus on harjoittelujakson osalta 6 kuukautta - 1 vuosi + kirjalliset- ja
näyttökokeet.  Pohjavaatimuksena merikapteenin/yliperämiehen tutkinto (Master Mariner)
ja  yhden vuoden työkokemus.

Luotsi tilataan laivaan sataman luotsikeskuksesta.

Venäjä: Luotsikoulutusta tarjoaa monta koulutuskeskusta, sekä valtion omistamia että
yksityisesti omistettuja. Luotsin vähimmäisvaatimuksena on yliperämiehen/kapteenin
pätevyys sekä kolme vuotta työkokemusta. Luotsikoulutuksen teoriaosuus kestää viidestä
päivästä 2 viikkoon.

Luotsi tilataan laivaan jokaisessa satamassa olevista luotsikeskuksista. Jokaisella toimijalla
on oma luotsikeskus.

Onko luotsitoiminnan vaatima infrastuktuuri (venekalusto,
luotsiasemat) luotsitoimintaa harjoittavan/harjoittavien tahojen
omistuksessa?

Ruotsi: Sjöfartsverket omistaa luotsiveneet, –asemat sekä muun kaluston.

Norja: Valtio omistaa  kaluston.
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Tanska: Kaluston omistaa toimintaa harjoittava taho.

Saksa: Käytännöt vaihtelevat. Luotsiveneet ovat aina valtion omistuksessa. Valtio omistaa
yleensä myös luotsiasemat, mutta muutama luotsiasema on yksityisessä omistuksessa.

Alankomaat: Operaattorit omistavat kaluston.

Iso-Britannia: Satama omistaa ja ylläpitää veneet ja muun kaluston. Maritime and
Coastguard Agency valvoo toimintaa.

Puola: Satamissa toimivat operaattorit (yritykset) omistavat kaluston. Yritykset ovat
luotsien omistuksessa (veljeskunnat). Eläkkeelle jäädessään jokaisen luotsin on myytävä
omistuksensa yrityksestään jatkajalleen.

Venäjä: Jokainen yritys omistaa oman kalustonsa.

Ovatko luotsit vahingonkorvausvastuussa luotsauksessa aiheutetusta
vahingosta? Jos ovat, niin missä laajuudessa? Missä laajuudessa
luotsaustoiminta on vakuutettua?

Ruotsi: Laivan omistajat ovat vastuussa vahingoista, koska luotsi toimii neuvonantajana.
Luotsitoiminta ei ole vakuutettua, mutta luotsien ammattijärjestö on vakuuttanut luotsit ja
niiden toiminnan oikeudenkäyntien varalta. Ruotsissa on ollut yksi oikeudenkäynti, jossa
Sjöfartsverketiltä vaadittiin korvauksia, mutta korvauksia ei tuomittu.

Norja: Pääsääntöisesti laivan omistaja maksaa vahingot. Mikäli todetaan, että luotsi on
tehnyt virheen, operaattori voi olla velvollinen korjaamaan vahingot. Myös luotsi voi olla
henkilökohtaisesti vahingonkorvausvelvollinen, mikäli on tehnyt tahallisen virheen. Toiminta
ei ole kaupallisesti vakuutettua, koska se on valtion toimintaa, mutta valtiolla on oma
vakuutusjärjestelmänsä.

Tanska: Luotsauksesta vastaavat operaattorit ovat vakuutettuja, mutta
vahingonkorvauksia on tuomittu hyvin harvoin. Yleensä alusten omistajat ovat vastuussa
vahingoista.

Saksa:  Laivan kapteeni on aina vastuussa. Vain tilanteessa, jossa luotsi tekee tahallisen
virheen, operaattori on korvausvelvollinen. Korvausvelvollisuuden laajuudesta vastaaja ei
osannut sanoa, koska käytännöt vaihtelevat alueittain ja yhdistyksittäin.  Luotsaustoiminta
on täysin vakuutettua.

Alankomaat: Laivan kapteeni/omistaja on vastuussa, koska luotsi toimii neuvonantajana ja
vastuu säilyy aina kapteenilla. Luotsiyhtiö on vakuutettu ja vakuutus korvaa, mikäli luotsi
tekee tahallisen virheen.
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Iso-Britannia: Laivan omistaja on ensisijaisesti vastuussa vahingoista paitsi, jos luotsi
tekee tahallisen virheen. Tässä tapauksessa satama on korvausvelvollinen. Raja
vastuukysymyksestä on häilyvä ja tapauksia ratkotaan oikeudessa. Toiminta on vakuutettua
ja vakuutusten laajuus riippuu vakuutusyhtiön ja toimijan sopimuksesta.

Puola: Laivan omistaja on periaatteessa vastuussa vahingoista, mutta mikäli luotsi tekee
virheen, luotsiyhtiö voi joutua korvausvastuuseen. Raja on häilyvä ja tapauskohtainen,
oikeuskäytännössä laivan omistaja/kapteeni on kuitenkin ilmeisesti ollut useimmin
vastuullinen osapuoli. Luotsiyhtiö on virheen sattuessa velvoitettu maksamaan max. 20
kertaa luotsimaksun suuruisen summan. Mikäli luotsi on tehnyt tahallisen virheen, on
luotsaustoimintaa tarjoava operaattori kokonaan korvausvelvollinen (ei kattoa). Luotsiyhtiöt
ovat vakuutettuja.

Venäjä:  Venäjän lain mukaan luotsiyritykset vastaavat mahdollisista vahingoista. Summa
on max. 10 x luotsausmaksu. Luotsiyhtiöt eivät ole vakuutettuja, mutta vastaajan mukaan
laki muuttuu vuoden 2011 alusta alkaen ja luotsiyhtiöt voidaan vakuuttaa.
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Liite 4. Monopolitoimijoiden julkinen erityissääntely
Sääntelytutkimuksessa on tunnistettu kaksi peruslähestymistapaa, miten tiettyä toimintaa
voidaan säännellä:

Hyödykkeiden tai palveluiden hintojen suora sääntely.

Sääntelyn kohdistaminen näiden hyödykkeiden tuottajaan rajoittamalla tämän tahon
voittoja esimerkiksi sallitun sijoitetun pääoman tuoton sääntelyllä.

Käytännössä esimerkiksi Suomessa pääosa edellä kuvatusta erityissääntelystä toteutetaan
sääntelemällä hyödykkeiden tuottajan kannattavuutta. Valitun lähestymistavan taustalla on
lähinnä  sijoitetun pääoman tuoton sääntelyn näennäinen helppous, sen asettamat vähäiset
osaamisvaatimukset sääntelijälle ja tätä kautta ainakin näennäisesti edulliset hallinnolliset
kustannukset. Kansainväliset käytännöt esimerkiksi USA:ssa ovat vieneet sääntelyä
enenevässä määrin pois tuottajien kannattavuuden sääntelystä kohti tuotteiden suoraa
hintasääntelyä. Myös talousteoreettinen tutkimus kallistuu kohti hyödykkeiden hinnoittelun
suoraa sääntelyä, mikäli sääntely siitä aiheutuvista taloudellisista kustannuksista huolimatta
nähdään tarkoituksenmukaiseksi.

Tuottopohjaisen sääntelymallin yhteydessä nousee esiin kolme keskeistä ongelmaa, joihin
on haasteellista löytää tyydyttäviä vastauksia. Ensimmäinen näistä on yrityksen rapautuvat
investointikannusteet. Pääperiaate yrityksen tehdessä investointipäätöstä on, että yritys
investoi vain, jos se pystyy hyötymään tekemästään panostuksesta. Jos yritys ei pysty
hyötymään investoinnista, se ei investoi, vaikka investointi olisi yhteiskunnallisesti
hyödyllinen. Asetettaessa absoluuttinen tuottoraja sallitulle sijoitetun pääoman tuotolle
otetaan samalla riski siitä, että tämä raja on niin alhaisella tasolla, että yrityksen omistajat
eivät katso saavansa riittävää tuottoa sijoittamalleen pääomalle, jos yritystä kehitetään.

Toinen tuottopohjaisen sääntelyn ongelma on yrityksen toiminnan tehostamiskannusteiden
puuttuminen. Yrityksellä ei ole kannusteita tehostaa toimintaa, koska hyöty toimenpiteistä
menee säätelijälle (olettaen, että yrityksen tuotto on jo alkuaan asetetulla tuottorajalla).

Kolmas ongelma on tuottolaskelmien manipulointi erityisesti tilanteissa, joissa osa yrityksen
toiminnasta ei ole säänneltyä.

Kuten edellä todettiin, kansainvälisessä käytännössä on kehitetty lukuisia erilaisia
vaihtoehtoisia sääntelymalleja tuottopohjaiselle sääntelylle. Yhteinen tekijä malleilla on
pyrkimys kannustavampaan sääntelyyn, kuin mihin puhtaalla tuottopohjaisella säätelyllä
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päästään. Tämän vuoksi näitä malleja kutsutaan sääntelykirjallisuudessa
kannustesääntelymalleiksi (Incentive Regulation Models).9

Selkeitä vaihtoehtoisia sääntelystrategioita tuottoperusteiselle säätelylle ovat ainakin
seuraavat vaihtoehdot.

Hintakatto

Hintakatto on kansainvälisesti laajasti käytössä oleva kannustesääntelymalli. Hintakatossa
yhtiölle asetetaan hintataso, jonka yläpuolelle yhtiö ei saa nostaa hyödykkeen hintaa.
Asetettu katto suojelee asiakkaita, koska yhtiöllä ei ole mahdollisuutta käyttää hyväkseen
markkina-asemaansa nostaakseen hintoja monopolitasolle.

Voitonjako

Voitonjakomallista on erilaisia sovelluksia. Perusperiaate on kuitenkin se, että
voitonjakomallissa yhtiölle asetetaan maksimivoittotaso. Voitot jaetaan mallissa suoraan
asiakkaiden ja yrityksen kesken eli ne eivät valu säätelijälle. Asiakkaat osallistuvat yli- tai
alivoittojen jakamiseen käytännössä joko jälkikäteen tapahtuvien hintahyvitysten tai
tulevaisuudessa tapahtuvien hinnan alennusten muodossa. Malli ottaa asiakkaiden intressit
huomioon ja kannustaa yritystä toiminnan tehostamiseen. Voitonjako on vanhin
kannustesääntelyn muoto.

Harkinnanvaraisuus

Harkinnanvaraisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että uusinvestoinnit huomioidaan erikseen
sääntelyssä. Harkinnanvaraisuuskin on periaatteessa mahdollista toteuttaa etukäteen
määriteltyjen kriteerien avulla. Tulevaisuuden sääntelyrajat voidaan esimerkiksi sitoa
keskeisten investointien toteuttamiseen. Tämä loisi kannusterakenteen, jossa sallitut
pääoman tuottotasot riippuisivat tulevaisuudessa toteutettavista uusinvestoinneista.

 Myös tuottopohjaista sääntelyä voidaan kehittää kannustinmallien suuntaan. Käytännössä
tämä tarkoittaa sitä, että sääntelyyn tuodaan absoluuttisen tuottorajan tilalle kannuste-
elementtejä. Tämä yhdistettynä oikealle tasolle asetettuun ”perustuottorajaan” ratkaisee
osan tuottopohjaiseen sääntelyyn liittyvistä ongelmista. Kannuste-elementtejä ovat mm.
seuraavat asiat:

Vaihteluväli

Tuottorajalle on mahdollista asettaa vaihteluväli (banded rate-of-return regulation), jonka
puitteissa yhtiön tuoton annetaan vaihdella säätelyperiodin ajan ilman, että sääntelijä
puuttuu siihen. Tuottorajalle asetetaan kuitenkin pitkän aikavälin taso, jota esimerkiksi

9 Suhteellisen tuore katsaus moderniin säätelyteoriaan on M. Armstrong ja D.E.M. Sappington, 2007, Recent
Developments in the Theory of Regulation, Handbook of Industrial Organization, toim. M. Armstrong ja R.
Porter, Elsevier.
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yhtiön viiden vuoden keskimääräinen tuotto ei saa ylittää. Tämä malli ottaa huomioon
toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset, joihin yhtiö ei pysty itse vaikuttamaan.

Rahastoiminen

Konkreettinen vaihtoehto, jolla investointikannustin ongelmaa ja absoluuttisen tuottorajan
muodostamaa riskiä voidaan lieventää, on erillisten rahastojen luonti. Näihin rahastoihin
siirrettäisiin asetetun tuottorajan ylittävät voitot ja yhtiölle annettaisiin oikeus käyttää
rahastoituja varoja rahoittaaksensa uusinvestointeja. Rahastointikäytäntö tarkoittaa sitä,
että asetettua tuottorajaa korkeammat voitot eivät ”valu” sääntelijälle, vaan yritys saa ne
käyttöönsä, jos se toteuttaa hyödyllisiksi katsottuja investointeja.

Liukuva raja

Yleisin kannustinlisä tuottopohjaiseen sääntelymalliin on absoluuttisen tuottorajan
korvaaminen ns. liukuvalla skaalarajalla (sliding scale). Tässä sääntelymallissa asetetaan
ensiksi pohjaraja, jonka alapuolelle jääviin tuottoihin sääntely ei vaikuta lainkaan. Toiseksi
mallissa asetetaan suhdeluku, jonka mukaan alarajan ylittävät tuotot jaetaan sääntelijän ja
yhtiön kesken. Kolmanneksi tekijäksi voidaan vielä asettaa tuottoyläraja, jonka ylittävät
tuotot menevät kaikki sääntelijälle.
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