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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi merilain 29 §:n muutta
misesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan merilakia muutetta
vaksi siten, että laivanisännistöyhtiön pääisän
nän kansalaisuusvaatimus poistetaan. Lisäksi 
ehdotetaan vaatimusta pääisännän asumisesta 
Suomessa laajennettavaksi siten, että pääisän
nällä tulisi olla kotipaikka Euroopan talous
alueella (ETA). Liikenneministeriö voisi tarvit
taessa myöntää poikkeuksia kotipaikkavaati
muksesta. Suomalaiset oikeushenkilöt ja Eu
roopan talousalueen muiden maiden oikeus
henkilöt ehdotetaan asetettaviksi keskenään 

yhdenvertaiseen asemaan siten, että pääisän
näksi voitaisiin valita suomalaisen oikeushen
kilön lisäksi oikeushenkilö, jolla on kotipaikka 
muussa Euroopan talousalueen maassa. Pää
isännällä, jolla on ulkomailla kotipaikka, olisi 
esityksen mukaan velvollisuus asettaa itselleen 
edustaja, jolla on kotipaikka Suomessa. 

Muutos liittyy Euroopan talousalueesta teh
tyyn sopimukseen (ETA-sopimus). Sen mukai
sesti ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan 
voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana. 

PERUSTELUT 

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset 

Merilain 29 §:n (393/88) 1 momentin mukaan 
laivanisännistöyhtiön pääisännän on oltava 
Suomessa asuva Suomen, Islannin, Norjan, 
Ruotsin tai Tanskan kansalainen. Liikennemi
nisteriön luvalla pääisännäksi voidaan valita 
muunkin maan Suomessa asuva kansalainen. 
Pääisännäksi voidaan valita myös suomalainen 
oikeushenkilö. 

Pääisännän tehtävänä on hoitaa yhtiön juok
seva hallinto laivanisäntien antamien ohjeiden 
mukaisesti sekä toimia yhtiön puolesta sitä 
koskevissa asioissa tuomioistuimessa ja muun 
viranomaisen luona. 

Euroopan talousalueesta tehty sopimus 
(ETA-sopimus) edellyttää, että Euroopan ta
lousalueeseen kuuluvien valtioiden kansalaisia 
kohdellaan samalla tavalla kuin Suomen kan
salaisia sijoittautumisoikeuden osalta. Pääasial
liset määräykset sijoittautumisoikeudesta sisäl
tyvät sopimuksen 31-35 ja 124 ja 125 artik
laan. Määräysten pohjana ovat Rooman sopi
muksen 7 artiklan yleinen diskriminointikielto 

321221D 

sekä Rooman sopimuksen 52 artiklassa säädet
ty liikkeenperustamisvapaus. ETA-sopimuksen 
voimaantulo edellyttää Suomen nykyiseen lain
säädäntöön sisältyvien kansalaisuus- ja asuin
paikkavaatimusten sopeuttamista mainittujen 
sopimusten määräyksiin. 

ETA-sopimuksen voimaantuloon liittyen me
rilain 29 §:n 1 momentin laivanisännistöyhtiön 
pääisännän kotipaikkavaatimus ehdotetaan 
väljennettäväksi siten, että pääisännällä tulisi 
olla kotipaikka Euroopan talousalueella. Esi
tyksen mukaan liikenneministeriö, jonka hallin
nonalalle merenkulkuasiat on siirretty 1 päiväs
tä syyskuuta 1989 lukien, voisi tarvittaessa 
myöntää poikkeuksia edellä mainitusta koti
paikkavaatimuksesta. Lisäksi ehdotetaan luo
vuttavaksi kansalaisuuteen perustuvasta rajoi
tuksesta, koska vastaava uudistus on tarkoitus 
tehdä ETA-sopimuksen voimaantuloon liittyen 
myös osakeyhtiölain uudistamisen yhteydessä. 
Kansalaisuuteen perustuvat rajoitukset ovat 
käymässä tarpeettomiksi ulkomaalaisomistuk
sen vapautumisen myötä. 

Suomalaiset oikeushenkilöt ja Euroopan ta-
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lousalueeseen kuuluvien maiden oikeushenkilöt 
ehdotetaan asetettaviksi keskenään yhdenver
taiseen asemaan siten, että pääisännäksi voitai
siin suomalaisen oikeushenkilön lisäksi valita 
oikeushenkilö, jolla on kotipaikka Euroopan 
talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. 

Pääisännän tehtävät huomioon ottaen on 
tärkeätä, että pääisäntä tavoitettaisiin Suomen 
alueella. Tämän vuoksi ehdotetaan ulkomailla 
kotipaikan omaavalle pääisännälle säädettä
yäksi velvo~Iisuus asettaa itselleen edustaja, 
JOlla on kotipaikka Suomessa. Vastaava muu
tos tullaan toteuttamaan ilmailulain uudistuk
sen yhteydessä. 

2. Esityksen organisatoriset ja ta
loudelliset vaikutukset 

Esityksellä ei ole organisatorisia vaikutuksia. 
Esityksellä ei arvioida olevan myöskään mai
nittavia valtiontaloudellisia tai muitakaan ta
loudellisia vaikutuksia. 

3. Asian valmistelu 

Lakiehdotus on valmisteltu liikenneministe
riössä virkatyönä. Ehdotuksesta on pyydetty 
lausunnot ulkoasiainministeriöltä, oikeusminis
teriöltä, työministeriöltä, merenkulkuhallituk
selta, Teollisuuden Keskusliitolta ja merenkul
kualan työnantaja- ja työntekijäjärjestöiltä. 

Lausunnoissa on yleisesti puollettu ehdotet
tua muutosta. Oikeusministeriön lausunnossa 
on selostettu muun muassa osakeyhtiölakiin 
valmisteltuja vastaavanlaisia muutoksia. Esitys
tä on tarkistettu vastaamaan oikeusministeriön 
lausunnossa esitettyjä huomautuksia. 

4. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Merilain 31 §:n 3 momentissa säädetyin edel
lytyksin laivanisännistöyhtiön tilintarkastus on 
toimitettava noudattaen soveltuvin osin mitä 
avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiö~tä an
netun lain (389/88) 10 luvun 2-10 §:ssä on 
säädetty. Viimeksi mainitun lain 10 luvun 
2 §:ssä on tilintarkastajan kelpoisuusehdoista 
säädetty muun muassa, että vähintään yhden 
tilintarkastajan tulee· olla Suomessa asuva Suo
men kansalainen tai Keskuskauppakamarin tai 
kauppak~mari~ hyväksymä tilintarkastaja. 

Latvamsänmstöyhtiön tilintarkastajien kan
salaisuus- ja asuinpaikkavaatimuksiin vaikutta
va hallituksen esitys avoimesta yhtiöstä ja 
kommandiittiyhtiöstä annetun lain muuttami
sesta ETA-sopimuksen johdosta valmistellaan 
oikeusministeriössä. 

Merilain 41 §:n 1 momentin mukaan suoma
laisen kauppa-aluksen päällikkönä saa toimia 
vain Suomen kansalainen. Aluksen päällikön 
kansalaisuusvaatimusta ei ehdoteta muutetta
vaksi, koska aluksen päällikölle kuuluu lukui
sia sellaisia tehtäviä, joihin liittyy julkisen 
vallan käyttämistä. Näiden tehtävien hoito on 
syytä edelleen varata valtion omille kansalaisil
le, mihin myös ETA-sopimuksen 28 artiklan 4 
kohta ja Rooman sopimuksen 48 artiklan 4 
kohta antavat mahdollisuuden. 

6. Voimaantulo 

Lakiehdotus liittyy ETA-sopimukseen. Sen 
mukaisesti ehdotetaan, että laki tulee voimaan 
asetuksella säädettävänä ajankohtana. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
merilain 29 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 9 päivänä kesäkuuta 1939 annetun merilain 29 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 

29 päivänä huhtikuuta 1988 annetussa laissa (393/88), seuraavasti: 

29§ 
Laivanisännistöyhtiössä tulee olla pääisäntä. 

Pääisännän kotipaikan on oltava Euroopan 
talousalueella. Liikenneministeriö voi tarvit
taessa myöntää poikkeuksia kotipaikkavaati
muksesta. Pääisännäksi voidaan myös valita 
oikeushenkilö, jolla on kotipaikka Euroopan 

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1992 

talousalueella. Pääisäntä, jolla on ulkomailla 
kotipaikka, on velvollinen asettamaan itselleen 
edustajan, jolla on kotipaikka .Suomessa .. 

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädet
tävänä ajankohtana. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Liikenneministeri Ole Norrback 
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Liite 

Laki 
merilain 29 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 9 päivänä kesäkuuta 1939 annetun merilain 29 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 

29 päivänä huhtikuuta 1988 annetussa laissa (393/88), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

29§ 
Laivanisännistöyhtiössä tulee olla pääisäntä. 

Pääisännän on oltava Suomessa asuva Suomen, 
Islannin, Norjan, Ruotsin tai Tanskan kansa
lainen. Kauppa- ja teollisuusministeriön luvalla 
pääisännäksi voidaan valita muunkin maan 
Suomessa asuva kansalainen. Pääisännäksi voi
daan myös valita suomalainen oikeushenkilö. 

Ehdotus 

29§ 
Laivanisännistöyhtiössä tulee olla pääisäntä. 

Pääisännän kotipaikan on oltava Euroopan ta
lousalueella. Liikenneministeriö voi tarvittaessa 
myöntää poikkeuksia kotipaikkavaatimuksesta. 
Pääisännäksi voidaan myös valita oikeushenkilö, 
jolla on kotipaikka Euroopan talousalueella. 
Pääisäntä, jolla on kotipaikka ulkomailla, on 
velvollinen asettamaan itselleen edustajan, jolla 
on kotipaikka Suomessa. 

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädet
tävänä ajankohtana. 


