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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtioneuvoston mi
nisteriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta annetun lain 
3 §:n muuttamisesta ja merentutkimuslaitoksesta annetun lain 
1 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan kauppa- ja teollisuus
ministeriön ja liikenneministeriön välistä tehtä
väjakoa muutettavaksi siten, että merenkulku
asiat siirretään kauppa- ja teollisuusministe
riöstä liikenneministeriöön. Merenkulkuhalli
tus ja merentutkimuslaitos siirretään samalla 
kauppa- ja teollisuusministeriön alaisuudesta 
liikenneministeriön alaisuuteen. 

Ministeriöiden välisen tehtäväjaon selkeyttä
minen on tarpeen, jotta merenkulkuasiat voi-

daan nykyistä selvemmin kytkeä osaksi muiden 
liikenneasioiden hoitamista. 

Ehdotetut muutokset edellyttävät valtioneu
voston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä 
toimialasta annetun lain muuttamista ja me
rentutkimuslaitoksesta annetun lain muutta
mista. Esitys liittyy valtion vuoden 1989 tulo
ja menoarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsi
teltäväksi sen yhteydessä. 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voi
maan 1 päivänä syyskuuta 1989. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Merenkulkuasiat kuuluvat kauppa- ja teolli
suusministeriön toimialaan ja myös merenkul
kuhallitus ja merentutkimuslaitos toimivat 
kauppa- ja teollisuusministeriön alaisina. 
Kauppa- ja teollisuusministeriö käsittelee 
muun muassa asiat, jotka koskevat merenkul
kuun liittyvää elinkeino- ja liikennepolitiikkaa, 
merenkulun lainsäädäntöä ja merenkulun kan
sainvälistä yhteistyötä sekä aluksista aiheutu
van vesien pilaantumisen ehkäisemistä samoin 
kuin merenkulkuhallitusta ja merentutkimus
laitosta. Keskeisinä merenkulun asiaryhminä 
mainittakoon merenkulun turvallisuus ja sen 
valvonta, luotsaus, meriväylät, jäänmurtajatoi
minta ja talvimerenkulku, saaristoliikenne ja 
yhteysaluspalvelut, merenmittaus ja merikart
tojen julkaiseminen sekä merentutkimus. 

381193Q 

Merenkulkuasioita varten ministeriössä on 
yleiselle osastolle sijoitettu merenkulkutoimis
to. 

Merenkulkuelinkeinon yhteydet kauppaan ja 
teollisuuteen ovat kiinteät. Lisäksi merenkul
kulaitoksen toiminnassa on tehtäviä, jotka liit
tyvät liikenteen hoitamiseen, kuten esimerkiksi 
kauppamerenkulun väylien kehittäminen ja pa
rantaminen, jäänmurtajatoiminta ja saariston 
yhteysalusliikkenne. 

Liikenneministeriölle puolestaan kuuluvat 
tie-, rautatie-, siviili-ilmailu- ja sähköistä vies
tintää koskevien asioiden ohella muun muassa 
sisävesiliikennettä ja sen väyliä koskevat asiat, 
tie- ja vesirakennuslaitoksen vesitietoimialaan 
kuuluvat asiat sekä satamia koskevat asiat, 
sikäli kuin asia ei kuulu muulle ministeriölle, 
samoin kuin Saimaan kanavan hoitokuntaa 
koskevat asiat. 



2 1988 vp. - HE n:o 133 

Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö käsitte
lee merimiesten työsuojelu-, palvelu- ja opinto
toimintaa koskevia asioita. Nämä asiat on 
tarkoitus siirtää 1 päivästä kesäkuuta 1989 
lukien työministeriölle (hall.es. 100/1988 vp.). 
Opetusministeriön ja ammattikasvatushallituk
sen toimialaan puolestaan kuuluvat alan am
mattikoulutusta ja sen kehittämistä koskevat 
asiat. 

2. Asian valmistelu 

Lukuisat komiteat, toimikunnat ja työryh
mät ovat selvittäneet kysymystä, olisiko meren
kulkuasiat sijoitettava liikenneministeriön vai 
kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnon
alalle. Selvitystöiden lopputulokset ovat vaih
delleet, mutta perustelut sille, että merenkulku
asiat edelleen ovat kauppa- ja teollisuusminis
teriön hallinnonalalla, ovat olleet lähinnä elin
keinopoliittisia ja telakkateollisuuden tuoteke
hittelyyn ja työllisyyteen liittyviä. 

Hallinnonalakysymystä on viimeksi selvitetty 
vuoden 1988 alkupuolella asianomaisten minis
teriöiden ylimmän johdon toimesta. Tämän 
selvitystyön pohjalta yksityiskohtainen valmis
telu on suoritettu virkatyönä kyseisten ministe
riöiden, keskusvirastojen ja laitosten edustajis
ta koostuneissa työryhmissä. Esitysehdotukses
ta on hankittu valtiovarainministeriön järjeste
lyosaston lausunto. 

3. Ehdotetut muutokset 

Merenkulku ja muu liikenne kytkeytyvät 
toisiinsa entistä tiiviimmin. Pyrkimyksenä on 
ollut sellaisten kuljetusketjujen aikansaaminen, 
joiden avulla eri kuljetusmuotoja hyväksi käyt
täen päästään edullisiin kuljetuksiin sekä entis
tä lyhyempiin kuljetusaikoihin tavaroiden toi
mituksissa. Kauppa- ja teollisuusministeriön 
rooli on suuntautumassa entistä enemmän teol
lisuuspoliittisten ja erityisesti teknologiapoliit
tisten kysymysten hoitamiseen samoin kuin 
kilpailu- ja kuluttaja-asioiden hoitamiseen. 
Kauppa- ja teollisuusministeriön ja liikennemi
nisteriön tehtäväjaon selkeyttämiseen kuuluu 
myös avaruusteknologiaan liittyvien tehtävien 
ja avaruusasiain neuvottelukunnan siirtäminen 
liikenneministeriöstä kauppa- ja teollisuusmi
nisteriöön vuoden 1989 tulo- ja menoarvion 
yhteydessä 1 päivästä maaliskuuta 1989 lukien. 

Edellä esitetyin perustein on tarpeen tarkis
taa liikenneministeriön ja kauppa- ja teolli
suusministeriön tehtäväjakoa siten, että meren
kulkuasiat siirretään kauppa- ja teollisuusmi
nisteriöstä liikenneministeriöön 1 päivästä 
syyskuuta 1989 lukien. Liikenneministeriön lii
kennetalousosastoon perustettaisiin sanotusta 
ajankohdasta lukien merenkulkutoimisto ja 
vastaava toimisto lakkaotettaisin kauppa- ja 
teollisuusministeriön yleiseltä osastolta. Liiken
neministeriöön perustettaisiin sanotusta ajan
kohdasta lukien tarvittavat virat, joita vastaa
vat virat samalla lakkautettaisiin kauppa- ja 
teollisuusministeriöstä. 

Merenkulkuhallitus ehdotetaan siirrettäväksi 
1 päivästä syyskuuta 1989 lukien kauppa- ja 
teollisuusministeriön alaisuudesta liikennemi
nisteriön alaisuuteen. 

Merentutkimuslaitoksen toiminta liittyy lä
heisesti merenkulkuhallituksen toimintaan eri
tyisesti jääntutkimuksen ja talvimerenkulun 
osalta. Näin ollen myös merentutkimuslaitos 
olisi tarpeen siirtää edellä mainitusta ajankoh
dasta lukien kauppa- ja teollisuusministeriön 
alaisuudesta liikenneministeriön alaisuuteen. 

Kauppa- ja teollisuusministeriöstä siirtyisi 
ehdotetun järjestelyn yhteydessä liikenneminis
teriöön neljä virkamiestä. Merenkulkuhallituk
sen siirtyminen liikenneministeriön alaisuuteen 
koskee yhteensä noin 2 000 virkaa ja tehtävää 
sekä merentutkimuslaitoksen siirtyminen noin 
70 virkaa ja tehtävää. Henkilöstön palvelus
suhteen ehdot eivät muutu hallinnonalan 
muuttumisen johdosta lukuunottamatta minis
teriöstä toiseen siirtyviä virkoja. 

Ehdotetut muutokset edellyttävät valtioneu
voston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä 
toimialasta annetun lain (78/22) ja merentutki
muslaitoksesta annetun lain (1259/87) muutta
mista siten kuin yksityiskohtaisissa perusteluis
sa jäljempänä esitetään. Lisäksi on muutettava 
valtioneuvoston ohjesääntöä (995/ 43) sekä lii
kenneministeriön ja kauppa- ja teollisuusminis
teriön samoin kuin merenkulkuhallituksen ja 
merentutkimuslaitoksen hallintoasetuksia. Li
säksi on tarpeen materiaalisen lainsäädännön 
tarkistaminen merenkulkuun liittyvien tehtä
vien siirtämisen edellyttämällä tavalla. Esitys 
liittyy valtion vuoden 1989 tulo- ja menoarvio
esitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen 
yhteydessä. 

Tie- ja vesirakennuslaitoksessa on meneil
lään organisaation uudistaminen. Laitoksen 
vesitietoimiala liittyy vesiväylien rakentamisen 
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ja kunnossapidon osalta eräiltä osin selvästi 
merenkulkulaitoksen toimialaan. Tämän vuok
si tie- ja vesirakennuslaitoksen vesitietoimiala 
on tarkoitus yhdistää merenkulkulaitokseen 
vuoden 1990 tulo- ja menoarvion yhteydessä 1 

päivästä maaliskuuta 1990 lukien. Uudistus 
koskee noin 550 virkaa tai tehtävää. Viimeksi 
mainitusta ajankohdasta lukien on tarkoitus 
myös uusia merenkulkulaitoksen organisaatio. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki valtioneuvoston ministeriöiden 
lukumäärästä ja yleisestä toimialasta 
annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Kunkin ministeriön toimialaa koskevat pe
russäännökset sisältyvät lain 3 §:n 1 moment
tiin. Liikenneministeriö käsittelee momentin 9 
kohdan mukaan asiat, jotka koskevat tie-, 
rautatie-, sisävesi- ja ilmailuliikennettä sekä 
niiden liikenneväyliä, niin myös tietoliikennettä 
ja sääpalvelua. Kauppa- ja teollisuusministeriö 
puolestaan käsittelee 10 kohdan mukaan asiat, 
jotka koskevat kauppaa, hintoja ja niiden 
valvontaa ja sen mukaan kuin siitä erikseen 
säädetään muita kuluttajakysymyksiä, vuori
työtä, teollisuutta sekä merenkulkua. 

Lain 3 §:n 1 momentin 9 kohtaan ehdote
taan lisättäviksi merenkulkua koskevat asiat 
liikenneministeriön käsiteltäviin asioihin ja 
vastaavasti nämä asiat ehdotetaan poistettavik
si kauppa- ja teollisuusministeriön käsiteltäviin 
kuuluvien asioiden joukosta. 

1.2. Laki merentutkimuslaitoksesta annetun 
lain 1 §:n muuttamisesta 

Lain 1 §:n 3 momenttia ehdotetaan muutet
tavaksi siten, että merentutkimuslaitos on lii
kenneministeriön alainen kauppa- ja teollisuus
ministeriön sijasta. 

2. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Edellä esitettyjen lainmuutosten lisäksi tar
peen on muuttaa valtioneuvoston ohjesääntöä 
sekä liikenneministeriön, kauppa- ja teollisuus
ministeriön, merenkulkuhallituksen ja meren
tutkimuslaitoksen hallintoasetuksia. Liikenne
ministeriöön perustettavan merenkulkutoimis
ton tehtävistä määrättäisiin tarkemmin minis
teriön työjärjestyksessä. 

3. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivästä 
syyskuuta 1989. Ehdotettuun lakiin valtioneu
voston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä 
toimialasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 
sisällytettäisiin siirtymäsäännöksenä yleissään
nös, jonka mukaan se, mitä kauppa- ja teolli
suusministeriön toimivallasta käsitellä meren
kulkua koskevia liikenneministeriön toimialaan 
tämän lain nojalla kuuluvia asioita on muualla 
säädetty ja määrätty, koskee tämän lain tultua 
voimaan liikenneministeriötä. Säännös on tar
peen siihen asti, kunnes materiaalinen lainsää
däntö ehditään muuttaa kysymyksessä olevia 
tehtäväsiirtoja vastaavaksi. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 
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1. 
Laki 

valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta annetun lain 3 §:n muutta
misesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja 
yleisestä toimialasta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain 3 §:n 1 momentin 9 ja 10 kohta, 
näistä 9 kohta sellaisena kuin se on 9 päivänä tammikuuta 1970 annetussa laissa (16170) ja 10 
kohta sellaisena kuin se on 18 päivänä toukokuuta 1973 annetussa laissa (393173) näin 
kuuluviksi: ' 

3 § 
Valtioneuvostolle kuuluvista asioista käsitte

lee: 

9) liikenneministeriö asiat, jotka koskevat 
tie-, rautatie- ja ilmailuliikennettä sekä meren
kulkua ja muuta vesiliikennettä samoin kuin 
niiden liikenneväyliä, niin myös tietoliikennettä 
ja sääpalvelua; 

10) kauppa- ja teollisuusministeriö asiat, jot
ka koskevat kauppaa, hintoja ja niiden valvon
taa ja sen mukaan kuin siitä erikseen säädetään 
muita kuluttajakysymyksiä, vuorityötä ja teol
lisuutta; 

2. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuu
ta 1989. 

Mitä kauppa- ja teollisuusministeriön toimi
vallasta käsitellä merenkulkua koskevia, liiken
neministeriön toimialaan tämän lain nojalla 
kuuluvia asioita on muualla säädetty ja mää
rätty, koskee tämän lain tultua voimaan liiken
neministeriötä. 

Kauppa- ja teollisuusministeriössä vireillä 
olevat 3 §:n 1 momentin 9 kohdassa mainitut 
merenkulkua koskevat asiat siirtyvät tämän 
lain tullessa voimaan liikenneministeriön käsi
teltäviksi. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 

Laki 
merentutkimuslaitoksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan merentutkimuslaitoksesta 31 päivänä joulukuuta 
1987 annetun lain (1259/87) 1 §:n 3 momentti näin kuuluvaksi: 

1 § 

Merentutkimuslaitos on liikenneministeriön 
alainen. 

Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1988 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuu
ta 1989. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntööpanon edellyttämiin toimiin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Pääministeri Harri Holkeri 
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Liite 

1. 
Laki 

valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta annetun lain 3 §:n muutta
misesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja 
yleisestä toimialasta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain 3 §:n 1 momentin 9 ja 10 kohta, 
näistä 9 kohta sellaisena kuin se on 9 päivänä tammikuuta 1970 annetussa laissa (16/70) ja 10 
kohta sellaisena kuin se on 18 päivänä toukokuuta 1973 annetussa laissa (393/73), näin 
kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

3 § 
Valtioneuvostolle kuuluvista asioista käsitte

lee: 

9) liikenneministeriö asiat, jotka koskevat 
tie-, rautatie-, sisävesi- ja ilmailuliikennettä 
sekä niiden liikenneväyliä, niin myös tietolii
kennettä ja sääpalvelua; . 

10) kauppa- ja teollisuusministeriö asiat, jot
ka koskevat kauppaa, hintoja ja niiden valvon
taa ja sen mukaan kuin siitä erikseen säädetään 
muita kuluttajakysymyksiä, vuorityötä ja teol
lisuutta sekä merenkulkua; 

9) liikenneministeriö asiat, jotka koskevat 
tie-, rautatie- ja ilmailuliikennettä sekä meren
kulkua ja muuta vesiliikennettä samoin kuin 
niiden liikenneväyliä, niin myös tietoliikennettä 
ja sääpalvelua; 

10) kauppa- ja teollisuusministeriö asiat, jot
ka koskevat kauppaa, hintoja ja niiden valvon
taa ja sen mukaan kuin siitä erikseen säädetään 
muita kuluttajakysymyksiä, vuorityötä ja teol
lisuutta; 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuu
ta 1989. 

Mitä kauppa- ja teollisuusministeriön toimi
vallasta käsitellä merenkulkua koskevia, liiken
neministeriön toimialaan tämän lain nojalla 
kuuluvia asioita on muualla säädetty ja mää
rätty, koskee tämän lain tultua voimaan liiken
neministeriötä. 

Kauppa- ja teollisuusministeriössä vireillä 
olevat 3 §:n 1 momentin 9 kohdassa mainitut 
merenkulkua koskevat asiat siirtyvät tämän 
lain tullessa voimaan liikenneministeriön käsi
teltäviksi. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 



/ 

6 1988 vp. - HE n:o 133 

2. 
Laki 

merentutkimuslaitoksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan merentutkimuslaitoksesta 31 päivänä joulukuuta 
1987 annetun lain (1259/87) 1 §:n 3 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

_ Merentutkimuslaitos on kauppa- ja teolli
suusministeriön alainen. 

Ehdotus 

1 § 

Merentutkimuslaitos on liikenneministeriön 
alainen. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuu
ta 1989. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntööpanon edellyttämiin toimiin. 


