
   

  

 

 

 

 

 

 

 

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden liikenteenalan lakien muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käy-
töstä annettua lakia, alusturvallisuuden valvonnasta annettua lakia, laivaväestä ja aluksen tur-
vallisuusjohtamisesta annettua lakia, liikenteen palveluista annettua lakia, matkustaja-aluksen 
henkilöluetteloista annettua lakia sekä merenkulun ympäristönsuojelulakia. 

Liikenteen palveluista annettuun lakiin ehdotetaan muutoksia maanteiden henkilö- ja tavara-
liikenneluvan haltijan riskiluokittamiseksi sekä ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen 
käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä koskevan direktiivin muuttamisesta johtuvista uu-
sista säännöksistä. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi myös rangaistussäännökset ja maksuseuraa-
mukset laiminlyönneistä, jotka koskevat tarvittavien ilmoitusten tekemistä sekä asiakirjojen 
hankkimista ja niiden mukana pitämistä ajoneuvossa. 

Esityksessä ehdotetaan muutoksia, joilla merenkulkijoiden vähimmäiskoulutusta koskevan uu-
den direktiivin numero päivitettäisiin lakeihin. Direktiivi ei edellytä muita muutoksia kansalli-
siin säädöksiin. 

Ehdotuksen mukaan aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annettua lakia 
muutettaisiin siten, että maantiehen kuulumattomat lossit eivät enää kuuluisi lain soveltamis-
alaan, jolloin lainsäädäntö vastaisi paremmin vallitsevaa käytäntöä. Lisäksi ehdotetaan muutok-
sia, joilla helpotettaisiin suomalaisten alusten aluksenmittausta sekä turvattaisiin vaativien aluk-
senmittausten saatavuus tulevaisuudessa. 

Merenkulun ympäristönsuojelulakiin ehdotetaan lisättäväksi satamien jätehuoltoa koskeva kou-
lutusvelvoite. Säännös vastaisi alusjätettä koskevan direktiivin säännöksiä. 

Lisäksi lakeihin ehdotetaan tehtäväksi muita luonteeltaan teknisiä muutoksia. 

Lait on tarkoitettu tulemaan pääosin voimaan 1.1.2023. 

—————  

HE 263/2022 vp
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PERUSTELUT 

1  Asian tausta ja  valmistelu  

1.1 Tausta 

1.1.1 Henkilö- ja tavaraliikenneluvan haltijan pitäminen riskiyrityksenä 

Euroopan komissio käynnisti 31.5.2017 toimia Euroopan unionin liikenteen ja liikkuvuuden 
uudistamiseksi julkaisemalla tiedonannon COM (2017) 283 final ”Eurooppa liikkeellä - Puh-
das, kilpailukykyinen ja verkotettu liikenne ja liikkuvuus kaikille sosiaalisesti oikeudenmukai-
sella tavalla”.  Kolmiosainen ammattimaista kuljettamista tiellä koskeva niin sanottu EU:n liik-
kuvuuspaketti oli osa ”Eurooppa liikkeellä”-kokonaisuutta sen ensimmäisen osan koostuessa 
tieliikenteen sosiaali- ja markkinasäännöksistä. Lopulta ainoastaan ensimmäinen osa EU:n liik-
kuvuuspakettia hyväksyttiin yhtenä pakettina. Sosiaali- ja markkinalainsäädäntöön liittyvät ase-
tukset ja direktiivit pantiin kansallisesti täytäntöön hallituksen esityksellä HE 194/2021 vp. 

Henkilö- ja tavaraliikenneluvan haltijan pitämistä riskiyrityksenä koskevia säännöksiä muutet-
tiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2020/1055 asetusten (EY) N:o 
1071/2009, (EY) N:o 1072/2009 ja (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta niiden mukauttamiseksi 
maantieliikenteen alan kehitykseen. Komissio antoi 2.5.2022 riskiyritysluokitukseen liittyvän 
täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2022/694 asetuksen (EU) 2016/403 muuttamisesta sellaisten 
unionin sääntöjen uusien vakavien rikkomusten osalta sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 
2022/695 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/22/EY soveltamissääntöjen vah-
vistamisesta kuljetusyritysten riskiluokituksen yhteisen laskentakaavan osalta, jotka voivat joh-
taa maantieliikenteen harjoittajan hyvämaineisuuden menettämiseen. Edellä mainittujen täytän-
töönpanoasetusten pohjalta toimivaltainen viranomainen pystyy laskemaan yritykselle riski-
luokituksen. 

1.1.2 Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttäminen maanteiden tavaraliikenteessä 

Ehdotus ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliiken-
teessä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/1/EY muuttamisesta on yksi 
useista tieliikenteen alan ehdotuksista, jotka komissio antoi vuonna 2017, mutta se jätettiin odot-
tamaan pöydälle, jotta muista liikkuvuuspaketin aloitteista päästiin sopuun. Euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2022/738 ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyt-
tämisestä maanteiden tavaraliikenteessä annetun direktiivin 2006/1/EY muuttamisesta annettiin 
vuoden 2022 keväällä. Direktiivi 2006/1/EY sekä direktiivi (EU) 2022/738 ovat merkitty ole-
vaksi ETA-valtioiden kannalta merkityksellistä EU:n lainsäädäntöä, mutta direktiivi (EU) 
2022/738 on edelleen ETA-valtioiden tarkastettavana eikä sitä ole vielä lopullisesti hyväksytty. 

1.1.3 Vähimmäiskoulutusdirektiivi 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2008/106/EY on muutettu useita kertoja ja huo-
mattavilta osin. Useat muutokset ovat johtaneet direktiivin vaikeaselkoisuuteen, minkä vuoksi 
mainittu direktiivi on päädytty kodifioimaan. Uusi direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton direktiivi (EU) 2022/993 merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta (jäljempänä vähim-
mäiskoulutusdirektiivi) annettiin 8.6.2022. 

Merenkulkijoiden koulutusta ja pätevyysasiakirjojen myöntämistä säännellään kansainvälisellä 
tasolla Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) kansainvälisellä merenkulkijoiden koulu-
tusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevalla vuoden 1978 yleissopimuksella (jäljempänä 



   

  

 

 5  

 

 

 

STCW-yleissopimus), jota tarkistettiin merkittävästi Manilassa vuonna 2010 pidetyssä STCW-
yleissopimuksen sopimuspuolina olevien valtioiden konferenssissa. STCW-yleissopimukseen 
tehtiin vuosina 2015 ja 2016 lisää muutoksia. STCW-yleissopimus on sisällytetty osaksi unio-
nin oikeutta kyseisellä vähimmäiskoulutusdirektiivillä. Kaikki jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet 
STCW-yleissopimuksen ja näin ollen niiden kansainväliset sitoumukset voidaan panna yhden-
mukaisesti täytäntöön yhdenmukaistamalla merenkulkijoiden koulutusta ja pätevyysasiakirjo-
jen myöntämistä koskevat unionin säännöt STCW-yleissopimuksen kanssa. 

1.2 Valmistelu 

1.2.1 Henkilö- ja tavaraliikenneluvan haltijan pitäminen riskiyrityksenä 

Komissio antoi 31.5.2017 ehdotuksensa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maan-
tieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä koskevista yhteisistä säännöistä 
ja neuvoston direktiivin 96/26/EY kumoamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1071/2009, jäl-
jempänä EU:n liikenteenharjoittaja-asetus, ja maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen mark-
kinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1072/2009, jäljem-
pänä EU:n tavaraliikennelupa-asetus, muuttamisesta niiden mukauttamiseksi alan kehitykseen 
(COM(2017) 281 final). Näistä ammattimaista kuljettamista tiellä koskevista niin sanotun EU:n 
liikkuvuuspaketin sosiaali- ja markkinasäännösaloitteista annettiin myöhemmin Euroopan par-
lamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/1054, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 
2020/1055 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2020/1057. Sosiaali- ja 
markkinalainsäädäntöön liittyvät asetukset ja direktiivit pantiin kansallisesti täytäntöön halli-
tuksen esityksellä HE 194/2021 vp, josta löytyy kyseisiin asetuksiin ja direktiiviin liittyvät tar-
kemmat valmistelutiedot. Kansallista täytäntöönpanoa täydennetään nyt komission 2.5.2022 an-
taman henkilö- ja tavaraliikenneluvan haltijan riskiluokitukseen liittyvän komission täytäntöön-
pano-asetuksen (EU) 2022/694 muutosten osalta komission asetukseen (EU) 2016/403 sekä ko-
mission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2022/695 osalta. 

1.2.2 Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttäminen maanteiden tavaraliikenteessä 

Komissio antoi 31.5.2017 ehdotuksensa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ilman 
kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä annetun di-
rektiivin 2006/1/EY muuttamisesta (COM(2017) 282 final). Vuokrattuja tavaraliikenteen ajo-
neuvoja koskevasta aloitteesta annettiin vasta lähes viisi vuotta myöhemmin Euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2022/738 ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyt-
tämisestä maanteiden tavaraliikenteessä annetun direktiivin 2006/1/EY muuttamisesta. Direk-
tiivi 2006/1/EY sekä direktiivi (EU) 2022/738 ovat merkitty olevaksi ETA-valtioiden kannalta 
merkityksellistä EU:n lainsäädäntöä, mutta direktiivi (EU) 2022/738 on edelleen ETA-valtioi-
den tarkastettavana eikä sitä ole vielä lopullisesti hyväksytty. 

Ehdotuksen yhteydessä hyväksyttiin ja julkaistiin direktiivin 2006/1/EY jälkiarviointiin liittyvä 
komission yksiköiden valmisteluasiakirja (SWD/2017/0198 final - 2017/0113 (COD) sekä ul-
kopuolisen tahon 2015–2016 välillä tekemä arviointiraportti. Jälkiarvioinnin perusteella direk-
tiivin 2006/17/EY tavoitteet voitaisiin saavuttaa tehokkaammin, mikäli jäsenvaltiot eivät saisi 
rajoittaa vuokrattujen tavarankuljetusajoneuvojen käyttöä joillakin markkinasegmenteillä ja tie-
tyin ehdoin. Tavaraliikenteen ajoneuvojen vuokraamista yli rajojen koskevista rajoituksista joh-
tuen liikenteenharjoittajat eivät voi optimoida kalustonsa käyttöä niin, että sitä voitaisiin siirtää 
tarpeen mukaan sinne missä eniten on sillä hetkellä tarvetta. Lisäksi jälkiarvioinnin mukaan 
rajoitukset vähentävät direktiivin tehokkuutta, sillä ne lisäävät kustannuksia sekä liikenteenhar-
joittajille että ajoneuvojen vuokraus- ja leasing-yrityksille. Viranomaisille koituvia kustannuk-
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sia on arvioitu tulevan ainakin täytäntöönpanosta sekä valvonnasta. Arvioinnin perusteella il-
man rajoituksia kustannukset olisivat vähäisiä. Tämän hetkinen rajoitusmahdollisuus ei tue 
EU:n prioriteetteja, jotka liittyvät sisämarkkinoiden syventämiseen sekä turvallisempien, polt-
toainetehokkaampien ja puhtaampien ajoneuvojen käytön edistämiseen. 

Jälkiarvioinnin sekä vaikutustenarviointiprosessin aikana on pyritty kuulemaan laajasti sidos-
ryhmiä. Osana jälkiarviointia sidosryhmille järjestettiin kohdennettuja haastatteluja, jonka jäl-
keen 11.8.–4.11.2016 julkaistiin verkossa jälkiarviointia sekä vaikutustenarviointia koskeva jul-
kinen kuuleminen. Kuulemisen perusteella todettiin, että sidosryhmät eivät kokeneet vuokrat-
tuja linja-autoja koskevien EU:n sääntöjen puuttumista ongelmaksi. Markkinoilla ei ole erityistä 
vuokrattuihin linja-autoihin erikoistunutta segmenttiä, joten harkinnassa mukana olleesta vaih-
toehdosta, jossa direktiivin soveltamisalaa olisi laajennettu vuokrattujen linja-autojen käyttöön 
luovuttiin. 

Komission arvioinnissa verrattiin keskenään erilaisia toteuttamisvaihtoehtoja. Ensimmäisen 
vaihtoehdon perusteella arvioitiin tilannetta, jossa sallittaisiin vuokrattujen tavarankuljetus-ajo-
neuvojen käyttö omaan lukuun kaikkialla EU:ssa. Seuraavana vaihtoehtona punnittiin mahdol-
lisuutta, jonka perusteella sallittaisiin tavarankuljetusajoneuvojen käyttö, kun johonkin jäsen-
valtioon sijoittautunut liikenteenharjoittaja on vuokrannut ajoneuvon toisessa jäsenvaltiossa tie-
tyksi (kolmesta neljään kuukautta) esimerkiksi vastatakseen tilapäisesti tai kausiluonteisesti li-
sääntyneeseen kysyntään. Kolmantena vaihtoehtona oli kahden edellä mainitun yhdistelmä. 
Neljäntenä vaihtoehtona arvioitiin tilannetta, jossa säädettäisiin vuokrattujen ajoneuvon käyttöä 
varten samoista, tai ei ainakaan rajoittavimmista, säännöistä kuin ne, jotka koskevat yritysten 
omistamien ajoneuvojen käyttöä. 

Komission arvioinnin perusteella tehokkain vaihtoehto on yhdistelmä, jossa otetaan huomioon 
kaikki havaitut ongelmat menemättä sen pidemmälle kuin on tarpeen. Ratkaisulla pyritään eri-
tyisesti löytämään ratkaisu vuokrattujen ajoneuvojen käyttöön liittyvien sääntöjen hajanaisuu-
teen. Kyseisessä vaihtoehdossa jäsenvaltioiden erilaiset säännöt pysyisivät voimassa sikäli kuin 
vuokrattuja ajoneuvoja ei niiden perusteella asetettaisi huonompaan asemaan kuin liikenteen-
harjoittajien omistamat ajoneuvot, esimerkiksi vaatimukset, jotka liittyvät toisessa jäsenvalti-
ossa ostetun tai vuokratun ajoneuvon rekisteröimiseen uudestaan. Euroopan parlamentissa vas-
tuuvaliokuntana toimi liikenne-ja matkailuvaliokunta (TRAN), raportööriksi nimettiin MEP 
Cláudia Monteiro de Aguiar (EPP, PT). Mietintöluonnos esiteltiin TRAN-valiokunnassa 
20.12.2017 ja valiokunta antoi 14.6.2018 hyväksyntänsä trilogineuvotteluiden aloittamiselle. 
Parlamentin kanta hyväksyttiin yleisistunnossa 15.1.2019. 

Neuvoston maaliikennetyöryhmä aloitti lainsäädäntöehdotuksen käsittelyn heinäkuussa 2017. 
Puheenjohtajamaa Bulgaria ilmoitti 7.6.2018 liikenneministerien kokouksessa, ettei asiasta ole 
saatu yleisnäkemystä aikaiseksi lukuisista neuvotteluista huolimatta. Ehdotus ilman kuljettajaa 
vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä päätettiin täten jättää 
odottamaan toistaiseksi, jotta muista liikkuvuuspaketin aloitteista päästiin sopuun. 

Ehdotuksen käsittelyä jatkettiin maaliikennetyöryhmässä ja siitä on neuvoteltu Portugalin pu-
heenjohtajakauden lisäksi Maltan, Viron, Bulgarian, Romanian ja Kroatian kausilla. Neuvos-
ton yleisnäkemys hyväksyttiin viimein liikenneneuvostossa 3.6.2021. Neuvosto vahvisti poliit-
tisen yhteisymmärryksen 12.11.2021. Euroopan parlamentin TRAN-valiokunta vahvisti yhteis-
ymmärryksen 15.11.2021. Neuvosto vahvisti 20.12.2021 ensimmäisen käsittelyn kantansa. 
TRAN- valiokunta hyväksyi 3.3.2022 ehdotuksen toisessa käsittelyssään ja 5.4.2022 Euroopan 
parlamentti äänesti täysistunnossa esityksen puolesta. Säädökset julkaistiin 16.5.2022 Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä (L 137). 
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Eduskuntaa on 5.7.2017 informoitu komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseksi EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen ja EU:n tavaraliikennelupa-asetuksen muutta-
miseen ja niiden mukauttamiseksi alan kehitykseen ja Euroopan komission tekemästä ehdotuk-
sesta Euroopan parlamentin sekä neuvoston direktiiviksi ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneu-
vojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä annetun direktiivin 2006/1/EY muuttamisen 
valmistelusta U-kirjelmällä (U 40/2017 vp) ja 17.4.2018 siihen liittyvällä U-jatkokirjelmällä 
(UJ 8/2018). Lisäksi eduskunnalle on toimitettu liikenne-, televiestintä- ja energianeuvoston 
valmistelun yhteydessä useita asiaa koskevia perusmuistiota. Eduskunnan kanta hyväksyttiin 
suuressa valiokunnassa 1.6.2018 liikenne-ja viestintävaliokunnan annettua lausuntonsa (LiVL 
16/2017 vp). Asian käsittelyn vihdoin jatkuessa vuonna 2021 eduskuntaa tiedotettiin 4.5.2021 
U-jatkokirjelmällä (UJ 8/2021 vp) asian käsittelyvaiheesta. 

U-kirjettä (U 40/2017 vp) on käsitelty EU-asioiden komitean alaisessa liikennejaostossa (EU22) 
kirjallisessa menettelyssä vuonna 2017. Lisäksi direktiivin muutosehdotusta on esitelty vuonna 
2017 sidosryhmille liikenne- ja viestintäministeriön järjestämässä kuulemistilaisuudessa ja Lii-
kenne- ja viestintäviraston säädösinfotilaisuudessa. Liikenne- ja televiestintä-neuvostossa 6.–
7.6.2019 jäsenvaltioille esitettyä tilanneselvitystä koskevaa materiaalia on käsitelty liikenneja-
oston kokouksessa 22.5.2019 ja MINVA-paketti on lähetetty eduskunnan suurelle valiokunnalle 
29.5.2019. U-jatkokirjeluonnosta on käsitelty liikennejaoston kirjallisessa menettelyssä 7.– 
10.5.2021. 

Suomi piti komission ehdotusta hyväksyttävänä. Suomessa kerättävä ajoneuvovero voisi aiheut-
taa kilpailun vääristymää, jos ajoneuvoa käytettäisiin pitkään kabotaasiliikenteessä, ja ajoneuvo 
vuokrattaisiin sellaisesta jäsenvaltiosta, jossa sen määrä olisi olennaisesti pienempi. Ehdotettu 
vuokratun ajoneuvon käyttämisen rajaus, enintään 4 kuukautta kalenterivuodessa ulkomaiselle 
ajoneuvolle, oli sen vuoksi Suomen näkemyksen mukaan tarpeellinen. 

Liikenne- ja viestintäministeriön valmistelijat laativat kansallista sääntelytarpeen arviointia var-
ten arviomuistion ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä Suomessa, jossa 
käytiin läpi direktiivin sisältöä, tulevia muutoksia sekä arvioitiin kansallisen lainsäädännön 
muutostarpeita. Lausuntopyyntö lähetettiin yhteensä 19 vastaanottajalle. Arviomuistio julkais-
tiin lausuntopalvelu.fi- palvelussa ja lausuntoajaksi asetettiin 18.5.2022–8.6.2022. Lausuntoja 
arviomuistiosta annettiin määräajassa yhteensä kahdeksan, ja niitä hyödynnettiin jatkovalmis-
telussa. Lausunnot pääosin tukivat arviomuistiossa ehdotettuja toteuttamisvaihtoehtoja. Esille 
nousseiden kommenttien perusteella säädöskohtaisiin perusteluihin, säädösten tarkkarajaisuu-
teen sekä vaikutustenarviointiin kiinnitettiin huomiota jatkovalmistelussa. 

Merenkulun lainsäädäntöön liittyvät muutokset 

Euroopan komissio antoi ehdotuksen uudeksi vähimmäiskoulutusdirektiiviksi 18.11.2020. Lii-
kenne- ja viestintäministeriö toimitti eduskunnalle 15.12.2020 asiaa koskevan kirjelmän (U 
50/2018 vp). 

EU-säädöksen valmistelussa on keskitytty direktiivin selkeyttämiseen, käsitteiden yhdenmu-
kaistamiseen ja säädöksen tekniseen ajantasaistamiseen. Valmistelussa on todettu, että direktii-
vin asiasisältöön ei ole tehty muutoksia. 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2022/993 merenkulkijoiden vähimmäiskou-
lutuksesta annettiin 8.6.2022. 
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Hallituksen esitys on valmisteltu liikenne- ja viestintäministeriössä yhteistyössä Liikenne- ja 
viestintäviraston kanssa. Luonnos hallituksen esityksestä on ollut lausuntokierroksella 
7.9.2022–28.9.2022. Lausuntoja annettiin yhteensä 15 kappaletta. Saadut lausunnot ja lausun-
toyhteenveto ovat julkisesti saatavilla valtioneuvoston hankeikkunasta osoitteessa https://val-
tioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM026:00/2022. 

Lakiehdotukset aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain 
(1686/2009) ja matkustaja-aluksen henkilöluetteloista (1038/2009) annetun lain muuttamisesta, 
osin alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain (370/1995) muuttamisesta sekä merenkulun 
ympäristönsuojelulain muuttamisesta (1672/2009) valmisteltiin osana alusliikennepalvelulain 
(623/2005) uudistushanketta. Alusliikennepalvelulakia koskevaa esitystä ei kuitenkaan anneta 
kuluvalla istuntokaudella, ja esitykseen kuuluneet liitelait on otettu osaksi tätä esitystä. Esityk-
sen lausuntoyhteenveto on julkisesti saatavilla valtioneuvoston hankeikkunasta osoitteessa 
https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM018:00/2021. 

2  Tavoitteet  ja  pääasia l l inen s isältö  

2.1 EU-säädöksen tavoitteet ja pääasiallinen sisältö 

2.1.1 Henkilö- ja tavaraliikenneluvan haltijan pitäminen riskiyrityksenä 

Henkilö- ja tavaraliikenneluvan haltijan pitämistä riskiyrityksenä koskevia säännöksiä muutet-
tiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2020/1055. Riskiyrityksenä pitämisen 
muutokset kohdistuivat EU:n liikenteenharjoittaja-asetukseen. 

Riskiyritykseen kohdistuvista tarkastuksista on säädetty EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 
12 artiklan 1 kohdassa. Kyseisessä kohdassa säädetään, että toimivaltaisten viranomaisten on 
valvottava säännöllisesti, täyttävätkö yritykset, joille ne ovat antaneet luvan harjoittaa maan-
tieliikenteen harjoittajan ammattia, edelleen EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 3 artiklassa 
säädetyt vaatimukset. Tätä varten jäsenvaltioiden on tehtävä tarkastuksia, tarvittaessa myös asi-
anomaisen yrityksen toimipaikassa, jotka kohdennetaan yrityksiin, jotka on luokiteltu riskiyri-
tyksiksi. Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltioiden on ulotettava riskiluokitusjärjestelmä, jonka ne 
ovat perustaneet direktiivin 2006/22/EY, asetusten (EY) N:o 561/2006 ja (EU) N:o 165/2014 ja 
direktiivin 2002/15/EY täytäntöönpanoa koskevista vähimmäisedellytyksistä siltä osin kuin on 
kyse tieliikenteen sosiaalilainsäädännöstä sekä neuvoston direktiivin 88/599/ETY kumoami-
sesta, jäljempänä tieliikenteen sosiaalilainsäädännön valvontadirektiivi. Tieliikenteen sosiaali-
lainsäädännön valvontadirektiivin 9 artiklan mukaisesti riskiluokitusjärjestelmän tulee koskea 
kaikkia EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 6 artiklassa tarkoitettuja rikkomuksia. Komissio 
antoi 2.5.2022 täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2022/694 komission asetuksen (EU) 2016/403 
muuttamisesta sellaisten unionin sääntöjen uusien vakavien rikkomusten osalta, jotka voivat 
johtaa maantieliikenteen harjoittajan hyvämaineisuuden menettämiseen, jonka pohjalta viran-
omainen pystyy laskea yritykselle riskiluokituksen sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 
2022/695 Euroopan parlamentin ja tieliikenteen sosiaalilainsäädännön valvontadirektiivin so-
veltamissääntöjen vahvistamisesta kuljetusyritysten riskiluokituksen yhteisen laskentakaavan 
osalta. 

2.1.2 Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttäminen maanteiden tavaraliikenteessä 

Direktiivin (EU) 2022/738 tavoitteena on vähentää yrityksille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa 
sekä varmistaa liikenteenharjoittajille eri puolella EU:ta tasapuolinen pääsy ilman kuljettajaa 
vuokrattujen ajoneuvojen markkinoille tavaraliikenteessä. 
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Direktiivin (EU) 2022/738 mukaisesti jatkossa toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta voitai-
siin luvanvaraisessa maanteiden tavaraliikenteessä vuokrata ajoneuvoja nykyistä joustavam-
min. Jokaisen jäsenvaltion on sallittava, että sen alueella käytetään jonkin toisen jäsenvaltion 
alueelle sijoittautuneiden yritysten vuokraamia ajoneuvoja edellyttäen, että ajoneuvo on rekis-
teröity tai otettu käyttöön jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti ja sitä käytetään tapauk-
sesta riippuen EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen ja EU:n tavaraliikennelupa-asetuksen mu-
kaisesti. Lisäksi jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, 
että niiden alueelle sijoittautuneet yritykset voivat maanteiden tavaraliikenteessä käyttää vuok-
rattuja ajoneuvoja samoin ehdoin kuin omistamiaan ajoneuvoja, jos direktiivin 2006/1/EY 2 
artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät. 

Direktiivi (EU) 2022/738 antaa jäsenvaltioille laajan mahdollisuuden sallia tai rajoittaa vuokra-
tun ajoneuvon käyttöä ammattimaisessa tavaraliikenteessä. Toisesta EU:n jäsenvaltiosta vuok-
ratun ajoneuvon vähimmäiskäyttöajaksi tulee jatkossa sallia vähintään kaksi perättäistä kuu-
kautta kalenterivuodessa. Tällaisessa tapauksessa jäsenvaltio voi kuitenkin vaatia, ettei vuokra-
sopimuksen kesto ole pidempi kuin kyseisen jäsenvaltion asettama aikarajoitus. Lisäksi jäsen-
valtio voi vaatia, että vuokrattu ajoneuvo rekisteröidään sen kansallisten rekisteröintisääntöjen 
mukaisesti vähintään 30 päivän kuluttua, jolloin jäsenvaltio voisi vaatia, ettei vuokrasopimuk-
sen kesto ole pidempi kuin rekisteröintivaatimusta edeltänyt käyttöaika. Tällaisen vuokratun 
ajoneuvon kahden perättäisen kuukauden sallimisen lisäksi jäsenvaltio voi rajoittaa vuokrattu-
jen ajoneuvojen lukumäärän enintään 25 prosenttiin luvanvaraiseen tavaraliikenteeseen rekiste-
röidystä moottorikäyttöisestä ajoneuvokannasta. Jos yrityksen koko moottorikäyttöinen ajoneu-
vokanta koostuu enemmän kuin yhdestä ja alle neljästä ajoneuvosta, voi yritys käyttää ainakin 
yhtä tällaista ajoneuvoa. Jäsenvaltiot voisivat rajoittaa tällaisten vuokrattujen ajoneuvojen käyt-
töä omaan lukuun tehtävissä kuljetuksissa. Lisäksi liikenteenharjoittajan tulee ilmoittaa vuok-
ratun ajoneuvojan rekisteritunnus EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen asetuksen 16 artiklassa 
tarkoitettuun kansalliseen sähköiseen rekisteriin. 

Direktiivin (EU) 2022/738 1 artiklan 3 kohdan mukaisesti EU:n jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on toimittava tiiviissä yhteistyössä ja annettava toisilleen nopeasti vastavuoroista 
apua ja muuta asiaankuuluvaa tietoa kyseisen direktiivin täytäntöönpanon ja noudattamisen val-
vonnan helpottamiseksi.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niille mainitun artiklan nojalla 
toimitettuja tietoja käytetään ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon ne on pyydetty. Henkilötie-
tojen käsittelyä suoritetaan ainoastaan, jos se on tarpeen tämän direktiivin noudattamiseksi, ja 
sen on tapahduttava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti.  

Direktiivin (EU) 2022/738 noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräyk-
set voimaan viimeistään 6 päivänä elokuuta 2023. 

2.1.3 Vähimmäiskoulutusdirektiivi 

Vähimmäiskoulutusdirektiivillä (EU) 2022/993 tavoitellaan meriturvallisuuden ja mertensuoje-
lun korkeaa tasoa ja tason edelleen parantamista. Merenkulkijoiden osaamistason ylläpitäminen 
ja kehittäminen ovat tärkeitä keinoja tavoitteen saavuttamiseksi. Unionin meriliikennesektorin 
korkeatasoista merenkulkualan asiantuntemusta pidetään myös yhtenä unionin kilpailukyvyn 
tukipilareista. Vähimmäiskoulutusdirektiivin kodifioinnin tavoitteena on lisätä sääntelyn sel-
keyttä. Uusi direktiivi sisältää koonnin vanhasta direktiivistä ja siihen tehdyistä muutoksista. 
Muutokset ovat teknisiä.  
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2.2 Kansallisten muutostarpeiden tavoitteet ja pääasiallinen sisältö 

Esitykseen sisältyvät muut merenkulun ammattipätevyyksiä koskevat ehdotukset ovat selkeyt-
täviä ja sääntelyn johdonmukaistamiseen liittyviä teknisluontoisia muutoksia. 

Alusturvallisuuslain muutoksen tavoitteena on suomalaisten alusten aluksenmittausten helpot-
taminen sekä vaativien aluksenmittausten saatavuuden turvaaminen tulevaisuudessa. Esitetty-
jen muutosten avulla Liikenne- ja viestintävirasto voisi päättää, missä laajuudessa ja millä aika-
välillä se delegoisi suomalaisten alusten aluksenmittaamisen ja mittakirjojen myöntämisen hy-
väksytyille luokituslaitoksille. Tätä koskeva yksityiskohtainen työnjako Liikenne- ja viestintä-
viraston ja hyväksytyn luokituslaitoksen välillä sisällytettäisiin luokituslaitossopimuksiin. 

Hyväksyttyjä luokituslaitoksia ei ole tarkoitus lähtökohtaisesti valtuuttaa myöntämään suoma-
laisen aluksen kansainvälisiä mittakirjoja, mutta esityksen perusteella olisi mahdollista sopia 
yksittäistapauksissa siitä, että hyväksytty luokituslaitos voisi myöntää suomalaisen aluksen mit-
takirjan tarpeen vaatiessa. Suezin ja Panaman mittakirjat eivät perustu kansainvälisiin yleisso-
pimuksiin, vaan Suezin ja Panaman kanavien kanavahallintojen omiin sääntöihin. Tämän 
vuoksi suomalaisten alusten vetoisuuksien määrittämisen Suezin tai Panaman kanavan mitta-
kirjaa varten voisi tehdä myös muu taho kuin Liikenne- ja viestintäviraston valtuuttama aluk-
senmittaaja. Suomalaisen aluksen Suezin ja Panaman kanavien mittakirjojen ei tarvitse olla Lii-
kenne- ja viestintäviraston myöntämiä. 

Henkilöluettelolain muutoksen tavoitteena on kumota direktiivin salliman siirtymäajan päätty-
essä tarpeettomiksi käyneet säännökset. 

Merenkulun ympäristönsuojelulain muutoksella on tarkoitus muuttaa lakia vastaamaan alus-jä-
tedirektiivin ((EU) 2019/883) säännöksiä. Lakia täydennettäisiin lisäämällä siihen satamien jä-
tehuoltoa koskeva koulutusvelvoite. Lakiin lisättäisiin uusi momentti, jonka mukaan sataman 
pitäjän on järjestettävä sataman henkilöstölle tarvittava koulutus näiden tehtävien kannalta olen-
naisten ja ajantasaisten tietojen saamiseksi ja ylläpitämiseksi. Koulutuksessa olisi huomioitava 
erityisesti mahdollinen vaarallisten aineiden käsittely satamassa. Uusi momentti vastaisi alusjä-
tedirektiivin säännöksiä. 

3  Nykyt i la  ja  sen arviointi  

3.1 Henkilö- ja tavaraliikenneluvan haltijan pitäminen riskiyrityksenä ja kuljettajatodistuk-
sen puuttuminen 

Riskiluokituksen perusteista säädetään liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) 13 §:ssä, 
jossa määritellään, millä perusteilla henkilö- ja tavaraliikenneluvan haltijaa on pidettävä ris-
kiyrityksenä ja milloin perusteet riskiyrityksenä pitämiselle lakkaavat. Komission täytäntöön-
panoasetuksessa (EU) 2016/480 säädetyn ERRU-tiedonvaihdon kansalliseksi yhteyspisteeksi 
on liikenteen palveluista annetun lain 235 §:n nojalla jo nimetty Liikenne- ja viestintävirasto, 
joka vastaa kyseisestä tiedonvaihdosta muiden jäsenvaltioiden kanssa. Valtioneuvoston asetuk-
sen tieliikenteen sosiaalilainsäädännön valvonnasta ja viranomaisten työnjaosta (276/2022) 3 
§:n 3 momentissa on säädetty Liikenne- ja viestintäviraston vastaavan yritysten riskiluokitus-
järjestelmästä ja riskiluokitustiedon toimittamisesta valvontaa varten.  

Kuljettajatodistuksen myöntämisestä säädetään liikenteen palveluista annetun lain 5 §:n 4 mo-
mentissa, minkä mukaisesti Liikenne- ja viestintävirasto myöntää EU:n tavaraliikennelupa-ase-
tus 5 artiklassa tarkoitetun kuljettajatodistuksen. Kotimaisilla liikenteenharjoittajilla on noin 
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700 voimassa olevaa kuljettajatodistusta. EU:n tavaraliikennelupa-asetuksen mukaista maantei-
den tavaraliikennettä harjoittavalla on oltava yhteisön liikenneluvan lisäksi kuljettajatodistus, 
jos kuljettaja on kolmannen maan kansalainen. EU:n tavaraliikennelupa-asetuksen 5 artiklan 
mukaisesti kuljettajatodistus myönnetään liikenteenharjoittajalle. Kuljettajatodistuksen avulla 
voidaan valvoa, ovatko kolmansien maiden kuljettajat laillisessa työsuhteessa ja kuljetuksesta 
vastaavan liikenteenharjoittajan käytettävissä. EU:n tavaraliikennelupa-asetuksen 6 artiklan 
mukaisesti sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on säännöllisin tarkastuksin 
valvottava kuljettajatodistuksista, täyttyvätkö ne edelleen EU:n tavaraliikennelupa-asetuksen 5 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetut kuljettajatodistuksen myöntämisen edellytykset. 

Liikenteen palveluista annetun lain 200 §:n 1 ja 2 momentin mukaisesti poliisi-, tulli- ja raja-
vartiomiehellä on EU:n tavaraliikennelupa-asetuksen nojalla oikeus tarkastaa tässä laissa ja 
tässä laissa tarkoitettua toimintaa koskevissa EU-asetuksissa kuljetuksen suorittamiseksi edel-
lytetyt asiakirjat, jos tiedot eivät ole saatavissa teknisen käyttöyhteyden avulla tai muutoin säh-
köisesti. Poliisi-, tulli- ja rajavartiomies voi keskeyttää kuljetuksen, jos edellä 1 momentissa 
tarkoitetut asiakirjat tai tiedot eivät ole saatavissa, jollei ole erityistä syytä sallia kuljetuksen 
jatkamista. 

Sakkorangaistuksen määräämisestä säädetään sakon ja rikesakon määräämisestä annetussa 
laissa (754/2010), jonka 3 §:n mukaisesti sakkovaatimuksen, rangaistusvaatimuksen ja sakko-
määräyksen antaa poliisimies. Rikesakon määrää poliisimies tai syyttäjä. Rangaistusmääräyk-
sen antaa syyttäjä. Tulli- ja rajavartiomiehen toimivallasta antaa sakkovaatimus, sakkomääräys, 
rikesakkomääräys ja rangaistusvaatimus säädetään erikseen. Tullimiehen oikeudesta antaa sak-
komääräys, rikesakkomääräys tai sakkovaatimus säädetään rikostorjunnasta Tullissa annetun 
lain (623/2015) 2 luvun 7 §:ssä ja rajavartiomiehen oikeudesta rikostorjunnasta Rajavartiolai-
toksessa annetun lain (108/2018) 11 §:ssä. Tulli- ja rajavartiomies voivat antaa sakkomääräyk-
sen, rikesakkomääräyksen, sakkovaatimuksen ja rangaistusvaatimuksen siten kuin sakon ja ri-
kesakon määräämisestä annetussa laissa säädetään. 

3.2 Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttäminen maanteiden tavaraliikenteessä 

Liikenteen palveluista annetun lain 3 §:n mukaisesti muualla kuin Suomessa rekisteröityjen ajo-
neuvojen tai toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen yrityksen Suomesta vuokraamien ajoneuvo-
jen oikeudesta kuljettaa tavaraa tai henkilöitä ammattimaisesti Suomessa ja suomalaisten ajo-
neuvojen oikeudesta saada tarvittaessa toiseen valtioon kuljetuslupa säädetään lain 3 luvussa. 
Lain 17 §:n mukaisesti tavaraliikenneluvan haltijan ja 16 §:ssä tarkoitetun palveluntarjoajan on 
huolehdittava siitä, että sen liikenteessä käyttämä moottorikäyttöinen ajoneuvo on rekisteröity 
216 §:ssä tarkoitettuun lupaviranomaisen liikenneasioiden rekisteriin ja sen käyttötarkoi-
tukseksi on ilmoitettu luvanvarainen käyttö. Lisäksi henkilö- ja tavaraliikenneluvan haltijan ja 
16 §:ssä tarkoitetun palveluntarjoajan on huolehdittava siitä, että kyseinen ammattimaisessa 
henkilö- ja tavaraliikenteessä käytettävä moottorikäyttöinen ajoneuvo on sen yksinomaisessa 
hallinnassa, ja se on merkitty liikenneasioiden rekisteriin. Lain 19 §:n mukaisesti kansainvälisen 
liikenteen kuljetusluvan nojalla ulkomailla rekisteröityä kuorma-autoa tai raskasta perävaunua 
saa käyttää Suomessa. Lain 20 §:n mukaisesti ulkomailla rekisteröidyllä ajoneuvolla tai ulko-
maalaisen yrityksen Suomesta vuokraamalla ajoneuvolla tulee olla 3 §:n tarkoittamissa kulje-
tuksissa Liikenne- ja viestintäviraston myöntämä kuljetuslupa, International Transport Forumin 
CEMT-kuljetuslupa tai Euroopan unionin säädösten mukainen lupa, jollei kansainvälisistä so-
pimuksista tai unionilainsäädännöstä muuta johdu. Euroopan unionin säädösten mukaisesta lu-
vasta säädetään EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksessa sekä EU:n tavaraliikennelupa-asetuk-
sessa. 
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Direktiivin 2006/1/EY mukaisesti jokaisen EU:n jäsenvaltion on sallittava vuokrattujen tavara-
liikenteen ajoneuvojen käyttö jäsenvaltioiden välisessä liikenteessä sen alueella toiseen jäsen-
valtioon sijoittuneelle yritykselle, jos ajoneuvo on rekisteröity tai otettu käyttöön viimeksi mai-
nitun jäsenvaltion lakien mukaisesti. Lisäksi ajoneuvoa tulee käyttää EU:n liikenteenharjoittaja-
asetuksen ja EU:n tavaraliikennelupa-asetuksen mukaisesti. EU:n tavaraliikennelupa-asetuksen 
2 artiklan mukaisesti ajoneuvolla yksinomaan tavaroiden kuljetukseen käytettävää moottori-
käyttöistä ajoneuvoa, joka on rekisteröity jossakin jäsenvaltiossa, tai ajoneuvojen yhdistelmää, 
josta ainakin moottorikäyttöinen ajoneuvo on rekisteröity jäsenvaltiossa. Vuokrasopimus voi 
koskea ainoastaan ajoneuvon vuokraamista ilman kuljettajaa eikä siihen voi liittyä saman yri-
tyksen kanssa tehty sopimus, joka koskisi kuljettajan tai muun henkilökunnan palkkaamista. 
Vuokrattu ajoneuvo voi vuokrasopimuksen voimassaoloaikana olla ainoastaan ajoneuvoa käyt-
tävän yrityksen käytössä ja vuokrattua ajoneuvoa voi kuljettaa vain sitä käyttävän yrityksen 
henkilökunta. Tällaisella vuokratulla ajoneuvolla tarkoitetaan käytännössä sellaista moottori-
käyttöistä ajoneuvoa, joka on tarkoitettu yksinomaan tavarankuljetukseen ja on kokonaismas-
saltaan yli 2,5 tonninen pakettiauto tai yli 3,5 tonninen kuorma-auto. 

Jäsenvaltiot voivat nykyisin asettaa erilaisia ajoneuvojen vuokrausta koskevia rajoituksia lii-
kenteenharjoittajille. Jäsenvaltiot voivat esimerkiksi vaatia toiseen jäsenvaltion rekisteröidyn 
ajoneuvon välitöntä kansallista rekisteröintiä. EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 5 artiklan 
edellytysten mukaisesti yrityksen on sijoittautumisjäsenvaltiossa hoidettava tosiasiallisesti ja 
yhtäjaksoisesti hallinnollista ja kaupallista toimintaansa asianmukaisilla välineillä ja toimiti-
loilla kyseisessä jäsenvaltiossa sijaitsevassa toimipaikassa. Lisäksi yrityksen on johdettava kul-
jetustoimintaansa tosiasiallisesti ja yhtäjaksoisesti käyttäen ajoneuvoja kyseisessä jäsenvalti-
ossa sijaitsevilla asianmukaisilla teknisillä välineillä. Tarkemmin yrityksellä oli sijoittautumis-
jäsenvaltiossa oltava jatkuvasti ja säännöllisesti käytettävissään ajoneuvoja ja kuljettajia, joilla 
on pysyvä asemapaikka kyseisessä jäsenvaltiossa sijaitsevassa toimipisteessä ja joiden määrä 
on suhteutettu yrityksen harjoittaman liikenteen määrään. Yrityksellä on sijoittautumisjäsenval-
tiossa oltava käytössään yksi tai useampi ajoneuvo, joka on rekisteröity tai otettu liikenteeseen 
ja jonka käytölle on annettu lupa kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti siitä riippu-
matta, omistaako yritys nämä ajoneuvot täysin vai pitääkö se niitä hallussaan esimerkiksi lunas-
tusoikeuden käsittävällä vuokrasopimuksella taikka vuokra- tai leasingsopimuksella. 

Jäsenvaltiot voivat tällä hetkellä rajoittaa myös yritysten omaan lukuun käytettävien yli 6 tonnin 
painoisten vuokrattujen ajoneuvojen käyttöä. Ne voivat myös rajoittaa omalla alueellaan sel-
laisten ajoneuvojen käyttöä, jotka liikenteenharjoittaja on vuokrannut sijoittautumisvaltionsa 
ulkopuolella. Tällaisten ajoneuvojen käytön rajoittaminen tai salliminen joissakin EU:n jäsen-
valtioissa, mutta ei kaikissa, voi aiheuttaa lainsäädännön hajanaisuutta ja oikeudellista epävar-
muutta EU:ssa. EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 2 artiklan mukaan maanteiden tavaralii-
kenteen harjoittajan ammatilla tarkoitetaan yrityksen moottoriajoneuvoilla tai ajoneuvoyhdis-
telmillä toisen lukuun tai palkkiota vastaan harjoittamaa tavarankuljetusta. EU:n liikenteenhar-
joittaja-asetuksen 1 artiklan 5 kohdan mukaisesti jäsenvaltio voi jättää soveltamisalan säännös-
ten ulkopuolelle ne maantieliikenteen harjoittajat, jotka harjoittavat ainoastaan kansallista lii-
kennettä, jolla on kuljetusmarkkinoihin vain vähäinen vaikutus kuljetettujen tavaroiden luon-
teen tai lyhyen kuljetusmatkan vuoksi. EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 1 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti sovellettaessa poikkeusta lyhyen kuljetusmatkan vuoksi omaan lukuun tapahtuva 
maantiekuljetuksissa, josta ei saada suoraa tai välillistä korvausta ja joka ei tuota suoraa tai 
välillistä tuloa ajoneuvon kuljettajalle tai muille ja jolla ei ole yhteyttä ammatilliseen toimin-
taan, on katsottava ei-kaupalliseksi kuljetukseksi. Kyseisestä luvanvaraisuudesta vapautetusta 
kuljetustoiminnasta on säädetty ilman liikennelupaa sallittavasta kaupallisesta tavaraliiken-
teestä tiellä annetulla valtioneuvoston asetuksella (274/2018). Suomi ei ole rajoittanut vuokrat-
tujen ajoneuvojen käyttöä omaan lukuun käytettävissä kuljetuksissa. 
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Suomessa Liikenne- ja viestintävirasto on vaatinut tavaraliikenneluvan haltijan sekä liikenteen 
palveluista annetun lain 16 §:ssä tarkoitetun palveluntarjoajan ammattimaisessa liikennekäy-
tössä olevan ajoneuvon rekisteröimistä liikenneasioiden rekisteriin liikenteen palveluista anne-
tun lain 17 §:n mukaisesti. EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 5 artiklan yrityksen sijoittautu-
misvaatimukseen perustuen Suomeen sijoittautunut yritys ei ole kotimaan kaupallisessa tavara-
liikenteessä voinut käyttää ulkomaille rekisteröityä tavaraliikenteen ajoneuvoa. 

Ajoneuvolain (82/2021) 5 luvun 125 §:ssä säädetyn mukaisesti, jos ajoneuvosta ei ole suoritet-
tava autoveroa, Suomessa vakituisesti asuva henkilö saa nykyisin käyttää Suomessa ETA-val-
tiossa rekisteröityä ajoneuvoa 30 päivän ajan ajoneuvon maahantuonnista ennen kuin ajoneuvo 
rekisteröidään Suomessa. Jos kyseessä on ajoneuvo, josta on suoritettava autoveroa, Suomessa 
vakituisesti asuva henkilö saa käyttää ETA-valtiossa rekisteröityä ajoneuvoa Suomessa kolmen 
kuukauden ajan. Ajoneuvolain 126 §:ssä säädetyn mukaisesti Genevessä vuonna 1949 tehtyyn 
tieliikennettä koskevaan yleissopimukseen tai Wienissä vuonna 1968 tehtyyn tieliikennettä kos-
kevaan yleissopimukseen liittyneessä muussa valtiossa kuin Suomessa vakinaisesti asuva luon-
nollinen henkilö saa tilapäisesti Suomessa käyttää omaa tarvettaan varten maahan tuomaansa 
sopimusvaltiossa rekisteröityä M1-, N1-, O1-, O2- tai L-luokan tai niihin rinnastettavan luokan 
ajoneuvoa enintään yhden vuoden maahantulopäivästä. Ajoneuvolain 125 §:ssä säädettyä vaa-
timusta ollaan parhaillaan muuttamassa hallituksen esityksellä eduskunnalle laiksi ajoneuvolain 
muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, jonka hankeikkuna löytyy osoitteessa: 
https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM011:00/2020. Esityksessä ehdotetaan ETA-valti-
oon rekisteröidyn ajoneuvon 30 päivän enimmäiskäytön rajaa nostettavaksi kolmeen kuukau-
teen, jolloin Suomessa asuva henkilö voisi käyttää tavaraliikenteessä toiseen EU:n jäsenvaltioon 
rekisteröityä vuokrattua moottorikäyttöistä ajoneuvoa kahden perättäisen kuukauden ajan ilman 
ajoneuvon rekisteröintiä Suomeen. Vastaavasti lain 126 §:ään ehdotetaan muutosta, jonka mu-
kaisesti Genevessä vuonna 1949 tehtyyn tieliikennettä koskevaan yleissopimukseen tai Wie-
nissä vuonna 1968 tehtyyn tieliikennettä koskevaan yleissopimukseen liittyneessä muussa val-
tiossa kuin Suomessa vakinaisesti asuva luonnollinen henkilö saisi tilapäisesti Suomessa olles-
saan käyttää maahan tuomaansa sopimusvaltiossa rekisteröityä ajoneuvoa enintään yhden vuo-
den maahantulopäivästä ilman oman tarpeen määritelmää. 

Ajoneuvoverolain (1281/2003) 6 luvun 38 §:ssä säädetyn mukaisesti ulkomaalla rekisteröidystä 
Suomeen tilapäistä käyttöä varten tuodusta ajoneuvosta, jossa käytetään polttoaineena muuta 
ainetta kuin moottoribensiiniä, sekä kuorma-auton perävaunusta on suoritettava ajoneuvove-
rona kiinteää veroa jokaiselta vuorokaudelta, jona ajoneuvoa Suomessa käytetään. Lisäksi ajo-
neuvoverolain 38 §:n mukaisesti ajoneuvoa katsotaan käytetyn Suomessa siitä vuorokaudesta 
alkaen, kun se on saapunut Suomen alueelle, sen vuorokauden loppuun, jona se on poistunut 
Suomen alueelta. Tämän lisäksi peritään kulutusveroa Suomessa ajetun matkan perusteella. 
Ajoneuvoverostalain 44 §:n mukaisesti kiinteästä verosta ja kulutusverosta on kuitenkin vapau-
tettu Euroopan unionin jäsenvaltiossa rekisteröity ajoneuvo. Kiinteästä verosta on lisäksi va-
pautettu myös ulkomailla rekisteröity moottorikäyttöinen ajoneuvo, jonka rekisteröintivaltio on 
liittynyt 10 päivänä helmikuuta 1967 annetulla asetuksella (106/1967) voimaansaatettuun yleis-
sopimukseen kansainvälisessä tavarankuljetuksessa käytettävien ajoneuvojen verottamisesta ja 
jota Suomessa tilapäisesti käytetään asianomaisen sopimuksen ehdoin ja sen rajoissa. Ajoneu-
voverolain 38 §:ssä säädetyistä veroista on vapautettu vieraan valtion kanssa tehdyn sopimuk-
sen nojalla vastavuoroisuuden ehdoin vieraassa maassa rekisteröity, Suomessa tilapäisesti käy-
tettävä paketti-, kuorma- ja linja-auto sekä kuorma-auton perävaunu. Verovapaus myönnetään 
yhtä pitkäksi ajaksi kuin Suomessa rekisteröidylle ajoneuvolle on vieraassa valtiossa myönnetty 
vastaava etu, kuitenkin enintään yhden vuoden ajaksi maahantuonnista. Ajoneuvoverolain ei 
täten katsottaisi ulottuvan toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta vuokrattuun moottorikäyt-
töiseen ajoneuvoon maanteiden tavaraliikenteessä. 

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM011:00/2020
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Autoverolain (777/2020) 1 §:ssä säädetään N1-luokan pakettiautoja koskevasta autoverosta. Sa-
man 1 §:n mukaisesti kuorma-autot eivät ole autoverolain soveltamisen piirissä. Autoverolain 
2 §:ssä säädetyn mukaisesti käyttöönotolla tarkoitetaan ajoneuvon käyttöä liikenteessä Suomen 
alueella myös silloin, kun ajoneuvoa ei ole rekisteröity Suomessa. Ajoneuvo katsotaan otetuksi 
verolliseen käyttöön Suomessa, jollei sitä käytetä yksinomaan verottomaan käyttöön siten kuin 
6 luvussa säädetään. Myös sellaisen N1-luokkaan kuuluvan pakettiauton, jota saisi liikenteen 
palveluista annetun lain 17 §:ään ehdotetun lisäyksen nojalla käyttää luvanvaraiseen tavaralii-
kenteeseen Suomessa, käyttö liikenteessä Suomen alueella olisi autoverolaissa tarkoitettua ajo-
neuvon käyttöönottoa ja veron suorittamisvelvollisuus syntyisi viimeistään käytön aloituspäi-
vänä. Autoverolain 5 §:n 2 momentin mukaisesti verovelvollinen ajoneuvosta, joka on otettu 
käyttöön ennen rekisteröintiä, on sen käyttöönottaja eli tässä tapauksessa vuokralle ottaja. Kun 
ajoneuvon käyttö Suomessa perustuu määräaikaiseen vuokrasopimukseen, voi verovelvollinen 
saada autoverosta vientipalautusta vastaavan vähennyksen edellytysten täyttyessä. Näin vero-
velvollisen maksettavaksi jää ainoastaan ajoneuvon Suomessa tapahtuvaan käyttöaikaan suh-
teutettu osa verosta. Verovelvollisen on annettava verotusta varten veroilmoitus. Lisäksi ajo-
neuvon käyttöönottajan on ennen ajoneuvon käyttöönottoa annettava ilmoitus käyttöönotosta 
Verohallinnolle. Määräaikaisen vuokrasopimuksen perusteella tapahtuvan käytön perusteella 
myönnettävän vähennyksen lisäksi autoverolaissa on säännös vähennyksestä, joka voidaan 
edellytysten täyttyessä myöntää ensimmäistä kertaa Suomessa käyttöönotettavan ajoneuvon ve-
rotuksessa, jos ajoneuvoa ei tulla rekisteröimään Suomessa liikennerekisteriin. Ajoneuvon käyt-
töönottajalle määrättävä autovero voidaan siten laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä suh-
teuttaa ajoneuvon käyttöaikaan Suomessa autoverolain 28 §:n tai 31 §:n ja 32 §:n nojalla. 

3.3 Merenkulun lainsäädäntöön liittyvät muutokset 

3.3.1 Merenkulkijoiden ammattipätevyysvaatimukset 

Alusturvallisuuden valvonnasta annettu laki, laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta an-
nettu laki sekä liikenteen palveluista annettu laki sisältävät säännökset merenkulkijoiden päte-
vyysvaatimuksista. Lait sisältävät myös viittaukset vähimmäiskoulutusdirektiiviin, jotka tulee 
päivittää vastaamaan uutta direktiiviä. Laeissa on havaittu tarve myös muille luonteeltaan tek-
nisille muutoksille, joilla selkeytettäisiin ja johdonmukaistettaisiin sääntelyä. 

3.3.2 Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä 

Aluksenmittauksesta säädetään alusten teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä an-
netun lain, jäljempänä alusturvallisuuslaki, 7 luvussa. Alusturvallisuuslain 64 §:n mukaan suo-
malaisen aluksen aluksenmittauksen tekee Liikenne- ja viestintävirasto tai Liikenne- ja viestin-
täviraston nimeämä aluksenmittaaja, joka ei toimi Liikenne- ja viestintäviraston palveluksessa, 
jäljempänä nimetty aluksenmittaaja. Lain 67 §:n mukaan Liikenne- ja viestintävirasto antaa 
aluksenmittauksen perusteella alukselle aluksenmittausyleissopimuksen mukaisen mittakirjan. 
Lisäksi alusturvallisuuslain 71 §:n mukaan Liikenne- ja viestintävirasto voi laivanisännän tai 
aluksen päällikön pyynnöstä antaa suomalaiselle alukselle englannin kielellä laaditun Suezin 
kanavan mittakirjan tai Panaman kanavan mittakirjan. 

Liikenne- ja viestintävirastolla on tällä hetkellä sopimus seitsemän hyväksytyn luokituslaitok-
sen kanssa (American Bureau of Shipping, Bureau Veritas, DNV, Lloyd's Register, RINA Ser-
vices S.p.A., Russian Maritime Register of Shipping ja Nippon Kaiji Kyokai). Hyväksytyt luo-
kituslaitokset on valtuutettu Suomessa tekemään alusten katsastuksia, niihin liittyvää suunnit-
telun hyväksyntää ja myöntämään useimpia turvallisuuskirjoja. Suomi ei ole kuitenkaan val-
tuuttanut luokituslaitoksia suorittamaan suomalaisten alusten aluksenmittausta tai myöntämään 
kansainvälisiä mittakirjoja. 
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Useat valtiot ovat valtuuttaneet hyväksytyt luokituslaitokset suorittamaan puolestaan aluksen-
mittauksia ja myöntämään kansainvälisiä mittakirjoja. Suomalaisten ulkomailla rakennettavien 
alusten uudisrakennusprojektien yhteydessä nousee usein esiin kysymys siitä, voiko luokitus-
laitos suorittaa aluksenmittauksen. 

3.3.3 Laki alusturvallisuuden valvonnasta 

Laissa alusturvallisuuden valvonnasta, jäljempänä alusturvallisuuden valvontalaki, säädetään 
alusturvallisuutta koskevien säännösten ja määräysten noudattamisen valvonnasta. Euroopan 
meriturvallisuusviraston auditoinnin yhteydessä keväällä 2021 lain tarkastuksien poikkeuksia 
koskevassa säännöksessä huomattiin pieni virheellisyys, joka on tarkoitus korjata tässä esityk-
sessä. 

3.3.4 Laki matkustaja-aluksen henkilöluetteloista  

Laki matkustaja-aluksen henkilöluetteloista (1038/2009), jäljempänä henkilöluettelolaki tuli 
voimaan vuonna 2010. Lailla saatettiin matkustaja-aluksen henkilöluetteloita koskevat sään-
nökset perustuslaissa edellytetyllä tavalla lain tasolle. Henkilötietojen kirjaamista koskevia 
säännöksiä myös täsmennettiin henkilötietolain (523/1999) edellyttämällä tavalla. Samalla pan-
tiin lain tasolla täytäntöön yhteisön jäsenvaltioiden satamiin tai satamista liikennöivillä matkus-
taja-aluksilla olevien henkilöiden rekisteröintiä koskeva direktiivi. Direktiivi oli pantu aikai-
semmin täytäntöön matkustaja-aluksen henkilöluetteloista annetulla valtioneuvoston asetuk-
sella, joka kumottiin. 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2017/2109 yhteisön jäsenvaltioiden sata-
miin tai satamista liikennöivillä matkustaja-aluksilla olevien henkilöiden rekisteröinnistä anne-
tun neuvoston direktiivin 98/41/EY ja jäsenvaltioiden satamiin saapuvia ja/tai satamista lähteviä 
aluksia koskevista ilmoitusmuodollisuuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivin 2010/65/EU muuttamisesta, jäljempänä rekisteröinnin muutosdirektiivi, tehostettiin ja 
nopeutettiin toimivaltaisten viranomaisten pääsyä matkustajatietoihin. Rekisteröinnin muutos-
direktiivillä lisäksi päivitettiin ja täsmennettiin tiettyjä matkustajien rekisteröimiseen liittyviä 
määritelmiä sekä poistettiin yhtiöiden matkustajien rekisteröintijärjestelmiä koskevia vaatimuk-
sia. 

Rekisteröinnin muutosdirektiivi antoi jäsenvaltioille mahdollisuuden ottaa käyttöön kuuden 
vuoden siirtymäajan, jonka aikana voidaan sallia tietojen toimittaminen nykyisin käytössä ole-
viin järjestelmiin. Siirtymäaika lasketaan 20.12.2017 alkaen, joten se päättyy 21.12.2023. 
Laissa henkilötietojen muuttamisesta annetulla lailla (171/2019) otettiin tämä siirtymäaika käyt-
töön, jotta tietojen toimittamista koskevien järjestelmämuutosten toteuttamiselle olisi riittävästi 
aikaa.  

3.3.5 Merenkulun ympäristönsuojelulaki 

Merenkulun ympäristönsuojelulakiin lailla (669/2021) tehdyillä muutoksilla pantiin kansalli-
sesti täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/883 aluksilta peräisin 
olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetuista satamassa olevista vastaanottolaitteista, direktiivin 
2010/65/EU muuttamisesta ja direktiivin 2000/59/EY kumoamisesta (jäljempänä alusjätedirek-
tiivi). Muutosten voimaantulon jälkeen kävi ilmi, että lakia olisi tarpeen täydentää direktiivin 
mukaisella koulutusvelvoitteella. 
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4  Ehdotukset  ja  ni iden vaikutukset  

4.1 Keskeiset ehdotukset 

4.1.1 Henkilö- ja tavaraliikenneluvan haltijan pitäminen riskiyrityksenä ja kuljettajatodistuk-
sen puuttuminen 

Liikenteen palveluista annetun lain 13 § ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan EU-lainsäädän-
nön uusia vaatimuksia yrityksen riskiluokittamisesta. Pykäläehdotuksessa viitataan suoraan 
EU:n liikenteenharjoittaja-asetukseen, komission asetukseen (EU) 2016/403 sekä komission 
täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2022/695. 

Liikenteen palveluista annetun lain 262 §:ään ehdotetaan rangaistussäännöstä tavaraliikenne-
luvan haltijalle kuljettajatodistuksen hankkimisen laiminlyönnistä sekä 268 §:ään maksuseuraa-
musta kuljettajalle ajoneuvossa mukana pidettävän kuljettajatodistuksen puuttumisesta valvon-
nan yhteydessä 

4.1.2 Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttäminen maanteiden tavaraliikenteessä 

Liikenteen palveluista annetun lain 17 §:ään ehdotetaan lisäystä, jolla pannaan täytäntöön di-
rektiivi (EU) 2022/738 ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden 
tavaraliikenteessä annetun direktiivin 2006/1/EY muuttamisesta. Jatkossa toisesta Euroopan 
unionin jäsenvaltiosta voitaisiin luvanvaraisessa maanteiden tavaraliikenteessä vuokrata ajo-
neuvoja nykyistä joustavammin. Jäsenvaltioille annetaan laaja mahdollisuus sallia tai rajoittaa 
vuokratun ajoneuvon käyttöä ammattimaisessa tavaraliikenteessä. Suomi ehdottaa toisesta Eu-
roopan unionin jäsenvaltiosta vuokratun tavaraliikenteen ajoneuvon enimmäiskäyttöajaksi 
kahta perättäistä kuukautta kalenterivuodessa. Vuokrattujen ajoneuvojen lukumäärä voisi ker-
rallaan olla enintään 25 prosenttia luvanvaraiseen tavaraliikenteeseen rekisteröidystä moottori-
käyttöisestä ajoneuvokannasta. Liikenteenharjoittajan tulee ilmoittaa vuokrattujen ajoneuvojen 
rekisteritunnukset ja vuokrasopimuksen kesto Liikenne- ja viestintävirastolle. Tarvittavat asia-
kirjat ajoneuvon rekisteröinnistä ja vuokrausta koskevista ehdoista tulee pitää mukana ajoneu-
vossa. 

Liikenteen palveluista annetun lain 262 a §:ään ehdotetaan rangaistussäännöstä, jonka mukai-
sesti liikenteessä käytettävän ajoneuvon väärästä rekisteröinnistä voidaan tuomita tavaraliiken-
neluvan haltija, joka ei ole ilmoittanut Liikenne- ja viestintävirastolle toisesta Euroopan unionin 
jäsenvaltiosta vuokrattua moottorikäyttöisen ajoneuvon rekisteritunnusta ja vuokrasopimuksen 
kestoa. Lisäksi lain 268 §:ään ehdotetaan maksuseuraamusta kuljettajalle, mikäli ajoneuvossa 
ei valvonnan yhteydessä ole mukana direktiivin 2006/1/EY 2 artiklan 1 kohdan a–d alakohtien 
mukaisia ajoneuvon rekisteröintiä ja vuokrausehtoja koskevia asiakirjoja. 

4.1.3 Merenkulun lainsäädäntöön liittyvät muutokset 

Alusturvallisuuden valvonnasta annettu laki, laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta an-
nettu laki sekä liikenteen palveluista annettu laki sisältävät viittauksia vähimmäiskoulutusdirek-
tiiviin, jotka ehdotetaan päivitettäväksi vastaamaan uutta direktiiviä. Laivaväestä ja aluksen tur-
vallisuusjohtamisesta annetun lain 13 §:n otsikointi muutettaisiin vastaamaan sen aiemmin 
muutettua sisältöä. 

Lisäksi esityksessä ehdotetaan muita yksittäisiä, lähinnä teknisiä muutoksia alusturvallisuus-
lakiin, alusturvallisuuden valvonnasta annettuun lakiin, matkustaja-aluksen henkiluettelosta an-
nettuun lakiin sekä merenkulun ympäristösuojelulakiin. 
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4.2 Pääasialliset vaikutukset 

4.2.1 Henkilö- ja tavaraliikenneluvan haltijan pitäminen riskiyrityksenä ja kuljettajatodistuk-
sen puuttuminen 

Ehdotetun muutoksen liikenteen palveluista annetun lain 13 §:ään arvioidaan vaikuttavan yri-
tysten toimintaan tulevat suurelta osin EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen ja sen nojalla an-
nettavan täytäntöönpanoasetuksen riskiluokituskaavan kautta. Yritykset, joilla on korkea riski-
luokitus, joutuvat todennäköisemmin kattaviin yritystarkastuksiin kuin matalan riskiluokituk-
sen yritykset. Riskiyrityksen määritelmän muuttuminen vaikuttaa yritysten toimintaan niiden 
saadessa riskiluokituksen Euroopan unionin yhteisen kaavan perusteella. Riskiluokitustiedon 
keräämisestä, tiedon jalostamisesta ja sen toimittamisesta muille toimivaltaisille viranomaisille 
aiheutuu hallinnollista työtä ja tietojärjestelmäkustannuksia etenkin Liikenne- ja viestintäviras-
tolle, mutta myös valvontaviranomaisille hallituksen esityksessä 194/2021 vp on käsitelty tar-
kemmin EU:n liikkuvuuspaketin täytäntöönpanon tuottamia kustannuksia. 

Ehdotetun muutoksen liikenteen palveluista annetun lain 13 §:ään edellyttämällä tavalla Lii-
kenne- ja viestintävirasto ylläpitää rikkomustietoa, jonka avulla virasto riskiluokittaa yrityksen 
sekä huolehtii valmiin riskiluokitustiedon toimittamisesta toimivaltaisille viranomaisille val-
vonnan riskiperusteista kohdentamista varten. Parantunut viranomaistiedonvaihto tehostaa kul-
jetusyritysten valvontaa EU:n liikkuvuuspaketin edellyttämällä tavalla. 

Ehdotetun muutoksen liikenteen palveluista annetun lain 13 §:ään arvioidaan parantavan riski-
perusteista viranomaisvalvontaa, mikä näkyy tarkastusten kohdistumisena korkean riskiluokan 
yrityksiin, mikä parantanee yleistä liikenneturvallisuutta ja vähentää talousrikollisuutta sekä 
harmaata taloutta. Ehdotetulla muutoksella ei arvioida olevan ympäristövaikutuksia. 

Kuljettajatodistuksen laiminlyöntiin liittyvien ehdotusten 262 ja 268 §:ään arvioidaan tehosta-
van ja helpottavan viranomaisvalvontaa. EU:n tavaraliikennelupa-asetuksen 6 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten on tarkastettava säännöllisesti täyttyvätkö kuljettaja-
todistuksen myöntämisen edellytykset edelleen. Mikäli kuljettajatodistuksen puuttumisesta ei 
valvonnan yhteydessä tule seuraamuksia, se voi johtaa toimintatapaan, jossa kuljettajatodistus 
jätetään järjestelmällisesti hankkimatta. Kuljettajatodistuksen avulla voidaan valvoa, ovatko 
kolmansien maiden kuljettajat laillisessa työsuhteessa ja kuljetuksesta vastaavan liikenteenhar-
joittajan käytettävissä. Kuljettajatodistuksen puuttumisen rangaistavuuden arvioidaan vähentä-
vän epätervettä kilpailua ja ulkomaalaisten kuljettajien työehtojen polkemista, millä arvioidaan 
olevan positiivisia vaikutuksia niin markkinoihin kuin työntekijöiden oikeuksiin. Ehdotuksen 
arvioidaan vähentävän harmaata taloutta. Ehdotuksella kuljettajatodistuksen puuttumisesta 
määrättävästä sakkorangaistuksesta arvioidaan olevan negatiivisia taloudellisia vaikutuksia nii-
hin kuljetusyrityksiin, jotka eivät ole hankkineet kolmansien maiden kuljettajilleen EU:n tava-
raliikennelupa-asetuksen 5 artiklassa tarkoitettua kuljettajatodistusta. Ehdotetulla muutoksella 
ei arvioida olevan ympäristövaikutuksia. 

4.2.2 Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttäminen maanteiden tavaraliikenteessä 

Komission vaikutusarvioinnin perusteella ehdotetun ratkaisun myötä EU:n kuljetusyrityksiin 
kohdistuvat kustannukset vähenisivät yhteensä 158 miljoonalla eurolla vuonna 2030. Liiken-
teenharjoittajan siirtyessä omistamiensa ajoneuvojen käytöstä enemmän vuokrattujen ajoneu-
vojen käyttöön sen toimintakustannusten arvioidaan laskevan noin 2 prosentilla. Lisäksi ajo-
neuvojen vuokraus- ja leasing-alan odotetaan saavan noin 81 miljoonan euron edut, jolloin vuo-
sittainen taloudellinen kokonaishyöty olisi noin 240 miljoonaa euroa vuoteen 2030 mennessä. 
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Lisäksi arvioinnin mukaan alalle luotaisiin miltei 5 000 lisätyöpaikkaa, 2 900 näistä ajoneuvojen 
vuokraus- ja leasing-alalla ja 1 700 maanteiden tavaraliikenteessä. 

Komission vaikutusarvion perusteella erityisesti viranomaiset sekä ammattiyhdistysten edusta-
jat näkivät ehdotuksen lisäävän kilpailupaineen riskiä, mikäli rajoitukset poistetaan niiltä osin 
kuin ne koskevat vuokrattujen ajoneuvojen käyttöä omaan lukuun harjoitettavissa kuljetuksissa. 
Lisäksi kuulemisessa nostettiin esiin mahdolliset valvonnan haasteet, mikäli joissakin EU:n jä-
senvaltioissa vuokrattujen ajoneuvojen käyttö sallitaan ja toisissa taas laajemmin näin ei tehdä. 
Toisessa EU:n jäsenvaltiossa vuokrattujen ajoneuvojen käytön rajoituksiin liittyvät perustelut 
otettiin valmistelussa huomioon, mutta ajoneuvojen omaan lukuun käyttöön liittyviä ongelmia 
ei pidetty riittävästi perusteltuina. 

Ehdotetulla liikenteen palveluista annetun lain 17 §:n muutoksella arvioidaan olevan positiivi-
nen taloudellinen vaikutus kuljetusyrityksille, jotka tulevat käyttämään säännöllisesti toisesta 
EU:n jäsenvaltiosta vuokrattuja tavaraliikenteen ajoneuvoja. Erilaiset moottorikäyttöiseen ajo-
neuvoon kohdistuvat verot ja muut kulut ovat esimerkiksi Baltian maissa Suomen pienemmät. 
Vuokratun tavaraliikenteen ajoneuvon käytön arvioidaan tuovan lieviä positiivisia kustannus-
vaikutuksia yrityksille, joilla esiintyy äkillistä ja lyhytaikaista kalustotarvetta. Sen sijaan koti-
maisille raskaiden ajoneuvojen jälleenmyyjille ja rahoitusyhtiöille ehdotetulla muutoksella ar-
vioidaan olevan negatiivisia taloudellisia vaikutuksia, koska toisesta EU:n jäsenvaltiosta vuok-
rattujen ajoneuvojen käytön lisääntyminen vähentäisi kotimaassa rekisteröitävien moottorikäyt-
töisten ajoneuvojen kysyntää. Tällä voidaan nähdä olevan negatiivisia vaikutuksia myös vuok-
raustoimialaan, vaikka sallituksi vuokrausajaksi ehdotetaankin ainoastaan kahta perättäistä kuu-
kautta. Tilastokeskuksen mukaan vuosina 2018–2020 Suomessa toimi 62–68 yritystä kuorma-
autojen ja muiden raskaiden ajoneuvojen vuokraus ja leasing -toimialalla. Alan yhteenlaskettu 
liikevaihto oli 56,2–65,1 miljoonaa euroa ja ne työllistivät vuodesta riippuen 90–120 henkilö-
työvuoden verran. 

Komission mukaan direktiivin 2006/1/EY muutokset todennäköisesti lisäävät vuokrattujen ajo-
neuvojen käyttöä EU:n tavaraliikenteessä. Komission mukaan vuokratut ajoneuvot ovat usein 
uudempia ja ympäristöystävällisempiä kuin tavaraliikenteessä tyypillisesti käytetyt ajoneuvot, 
jolloin niiden käytön nähdään edistävän myös ilmastotavoitteiden saavuttamista. Liikenteen 
palveluista annetun lain 17 §:ään ehdotettu lisäys toisesta EU:n jäsenvaltiosta vuokrattujen ajo-
neuvojen käytön sallimisesta luvanvaraisessa tavaraliikenteessä lisännee täten lievästi uudem-
pien ja ympäristöystävällisempien ajoneuvojen määrää myös Suomessa. Toisesta EU:n jäsen-
valtiosta vuokrattavien pakettiautojen vuokraajan autoverovelvollisuuden arvioidaan kuitenkin 
hillitsevän kyseistä pakettiautojen vuokrausta toisesta EU:n jäsenvaltiosta, jolloin vaikutusten 
arvioidaan jäävän kokonaisuudessaan kohtuullisen pieniksi.  

Vuokratusta pakettiautosta maksettavan autoveron osalta tulee ensin selvittää samanlaisen käy-
tetyn ajoneuvon arvoon sisältyvä veron määrä siten kuin autoverolain 13 §:ssä säädetään. Mikäli 
vuoden vanhan pakettiauton kokonaismassa olisi 3,5 tonnia, verotusarvo 50000 euroa, CO2-
päästöarvo 222 g/km ja käyttöaika Suomessa 2 kuukautta, olisi alennetun veron pakettiauton 
veroprosentti 33,9. Tästä tehtäisiin lain 11 §:ssä säädetty kokonaismassan mukainen vähennys 
26,2, jolloin alennetuksi veroprosentiksi muodostuisi 7,7 ja veron määräksi 3850 euroa. Kun 
tästä verosta tehtäisiin lain 28 §:n mukainen vähennys, jäisi veroa kannettavaksi säännöksen 
mukainen minimi 5 prosenttia, joka olisi tässä tapauksessa 192,50 euroa. Jos verosta tehtäisiin 
31 §:n mukainen vientipalautusta vastaava vähennys ja laskennassa käytettäisiin lain 18 §:ssä 
säädettyä alenemaa, jäisi kannettavaksi veroksi 76,62 euroa. Tässä tapauksessa ajoneuvo olisi 
kuitenkin lain 32 §:n mukaisesti poistettava liikennekäytöstä Suomessa. Käytännössä ajoneuvo 
olisi siis rekisteröitävä Suomeen ennen vientiä takaisin ulkomaille, mikä lisäisi hallinnollisia 



   

  

 

 19  

 

 

 

kustannuksia. Jos kummankaan vähennyksen edellytykset eivät täyttyisi, olisi maksettava koko 
vero eli 3 850 euroa. 

Ehdotuksella liikenteen palveluista annetun lain 17 §:ään arvioidaan olevan positiivisia vaiku-
tuksia yrityksille, joiden tavarankuljetustarve on vaihtelevaa ja jotka tarvitsevat toiminnassaan 
ajoneuvoja lyhytaikaiseen käyttöön toisesta EU:n jäsenvaltiosta. Tämä voi vaikuttaa hyvin lie-
västi työmarkkinoihin mahdollisten kuljetussopimusten ja työvoiman siirtyessä niille yrityk-
sille, jotka pystyvät joustavimmin vastaamaan tilaajan kuljetustarpeisiin. Työvoiman tarpeeseen 
ei ehdotuksella arvioida kuitenkaan olevan vaikutuksia. Komission mukaan vuokratut ajoneu-
vot ovat myös tyypillisesti uudempia, jolloin niiden turvallisuus liikenteessä on parempaa luok-
kaa kuin keskimäärin tavaraliikenteen ajoneuvojen. 

Tilastokeskuksen kuorma-autoliikenteen kustannusindeksin kustannuspainorakenteesta päätel-
len Suomen kustannuksia edullisempia kustannustekijöitä ulkoa vuokrattavissa ajoneuvoissa on 
lähinnä ehkä ajoneuvon hallinnoin ja huollon kustannuksissa sekä pääomakustannuksissa ja ajo-
neuvon rekisteröintimaasta riippuen liikennöintiin liittyvissä veroissa ja viranomaismaksuissa. 
Näiden osuudet Suomen rekisteröityjen kuorma-autojen kustannusrakenteessa on eri kuorma-
autotyypeissä karkeasti arvioituna 10–15 prosenttia. Edullisempien kustannusten saavuttamisen 
mahdollisuus on silti marginaalinen ottaen huomioon EU:n jäsenvaltioiden kustannustasojen 
toteutunut tasaantuminen, vuokra-ajoneuvojen käyttöön liittyvä aikarajoite ja etenkin Suomen 
näkökulmasta vuokrausta taloudellisesti rasittavat ajoneuvojen siirtokustannukset. Ne ovat vä-
häisemmät lähinnä vuokrattaessa Baltiasta ja Ruotsista. Suomalainen kuorma-autokanta on ko-
kojakaumaltaan suuremmissa enimmäismassoissa sellaista, jota ei ole saatavilla muista EU:n 
jäsenvaltioista lukuun ottamatta kustannustasoltaan Suomeen rinnastuvaa Ruotsia. 

Valtiontaloudelliset vaikutukset syntyvät valtion ajoneuvoverotulojen muutoksina, rekisterivi-
ranomaisen kustannusten muutoksina ja valvontakustannusten muutoksina. Lisäksi verotulojen 
muutoksia voi syntyä elinkeinoverotuksen kautta, joskaan esityksellä ei ehkä olisi suuria vaiku-
tuksia suomalaisten kuljetusyritysten ja kuorma-autoja vuokraavien yritysten verotettaviin tu-
loksiin. Ajoneuvoverotulot vähenisivät siinä suhteessa, kuin ulkomailta vuokrattavia raskaita 
ajoneuvoja käytettäisiin korvaamaan Suomeen pysyvästi rekisteröityjä liikennekäytössä olevia 
ajoneuvoja. Määrällistä arvioida ei kyetä tekemään, koska vuokra-ajoneuvojen kysynnästä ja 
toteutuvasta vuokraamisesta ei ole voitu muodostaa arviota. 

Liikenne- ja viestintäviraston tulee jatkossa toimittaa liikenteenharjoittajien ilmoittamat vuok-
rattujen tavaraliikenteen moottorikäyttöisten ajoneuvojen rekisteritunnukset ERRU-järjestel-
män rajapinnan kautta muille toimivaltaisille viranomaisille valvontaa varten. Vuokrattujen ajo-
neuvojen käyttöön tavaraliikenteessä suhtaudutaan valvonnassa jatkossa yhdenmukaisesti yri-
tyksen muun tavaraliikenteen ajoneuvokannan kanssa. Toisesta EU:n jäsenvaltiosta vuokratussa 
ajoneuvossa tulee pitää mukana asianmukaiset todisteet rekisteröinti- ja vuokrausehtojen nou-
dattamisesta, mikä helpottaa valvonnan suorittamista. Ehdotettujen uusien rangaistussäännösten 
262 a ja 268 §:ään arvioidaan mahdollistavan tehokkaan toisista EU:n jäsenvaltioista vuokrat-
tujen tavaraliikenteen ajoneuvojen käytön valvonnan. 

4.2.3 Merenkulun lainsäädäntöön liittyvät muutokset 

Merenkulun pätevyyssääntelyä koskevat muutokset olisivat sääntelyä selkeyttäviä. 

Merenkulun ympäristönsuojelulakiin ehdotettavalla koulutusvelvoitteella olisi vähäisiä vaiku-
tuksia satamanpitäjille. Oletettavaa on, että valtaosa satamanpitäjistä kouluttaa ja perehdyttää 
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jo nyt ilman tätä nimenomaista laissa säädettyä velvoitetta henkilöstönsä jätehuoltojärjestelyi-
hin ja -laitteisiin liittyvissä asioissa sekä ylläpitää heidän osaamistaan. Ehdotuksella ei olisi vai-
kutusta toimijoiden hallinnolliseen taakkaan. 

Alusturvallisuuslain 3 §:n muutoksella ei olisi vaikutusta Liikenne- ja viestintäviraston valvon-
tatoimintaan, sillä virasto ei viime vuosina ole kohdistanut valvontaansa muihin kuin maan-
tielosseihin. Sen sijaan muutos mahdollistaisi sen, että Liikenne- ja viestintävirasto voisi asettaa 
yksityistielosseille niiden toiminnan luonteen ja liikennöinnin kannalta tarkoituksenmukaisia 
vesiliikennelakia täydentäviä teknisiä vaatimuksia sekä turvallisuusvaatimuksia yksityisteiden 
valtionavustusten hakijoille laadituissa ohjeissa (TRAFICOM/136002/03.04.03.06/2020). Oh-
jeistus valmisteltaisiin virkatyönä virastossa ennen lain voimaantuloa. 

Muiden kuin maantielossien siirtyessä alusturvallisuuslain piiristä vesiliikennelain piiriin niitä 
koskeva ensisijainen valvontavastuu siirtyy Liikenne- ja viestintävirastolta yleistä vesiliiken-
nettä valvoville poliisille ja Rajavartiolaitokselle. Poliisi ja Rajavartiolaitos voivat jo tälläkin 
hetkellä osallistua mainittujen lossien valvontaan, joten kyseessä olisi ainoastaan ensisijaisen 
valvontavastuun siirtymisestä. Lisäksi yksityisteiden losseja on tällä hetkellä 21 kappaletta sekä 
muualle sijoitettuja losseja toistaiseksi vain muutamia, joten ensisijaisen valvontavastuun siir-
tymisellä Poliisille ja Rajavartiolaitokselle ei arvioida olevan käytännön valvontaan vaikutuk-
sia. 

Ehdotuksilla ei arvioida olevan merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. 

5  Muut toteuttamisvaihtoehdot  

Valmistelussa on arvioitu erilaisia toteutusvaihtoehtoja vuokrattuja tavaraliikenteen ajoneuvo-
ja koskevan direktiivin (EU) 2022/738 täytäntöönpanoon liittyen. Direktiivi antaa EU:n jäsen-
valtioille laajan mahdollisuuden sallia tai rajoittaa toisesta jäsenvaltiosta vuokratun ajoneuvon 
käyttöä ammattimaisessa tavaraliikenteessä. Tällaisen vuokratun ajoneuvon vähimmäiskäyttö-
ajaksi tulee direktiivin mukaan sallia vähintään kaksi perättäistä kuukautta kalenterivuodessa. 
Jäsenvaltio voisi lisäksi vaatia, että kyseinen vuokrattu ajoneuvo rekisteröidään sen kansallisten 
rekisteröintisääntöjen mukaisesti vähintään 30 päivän kuluttua. Tällaisen vuokratun ajoneuvon 
kahden perättäisen kuukauden sallimisen lisäksi jäsenvaltio voi rajoittaa vuokrattujen ajoneu-
vojen lukumäärän enintään 25 prosenttiin luvanvaraiseen tavaraliikenteeseen rekisteröidystä 
moottorikäyttöisestä ajoneuvokannasta. Myös tällaisten vuokrattujen ajoneuvojen käyttöä 
omaan lukuun tehtävissä kuljetustoimissa olisi mahdollista rajoittaa, mihin ei arvioinnin poh-
jalta kuitenkaan päädytty. Arviomuistiossa esitetyn toteuttamisvaihtoehdon ja siihen saatujen 
lausuntojen pohjalta hallituksen esityksen valmistelussa päädyttiin esittämään valittua toteutta-
mistapaa.  

Toisesta EU:n jäsenvaltiosta vuokratun ajoneuvon rekisteröintivaatimusta koskevaa mahdolli-
suutta Suomeen 30 päivän käytön jälkeen arvioitiin valmistelussa uudelleen. Liikenteen palve-
luista annetun lain 17 §:n 2 momentin mukaisesti tavaraliikenneluvan haltijan on huolehdittava 
siitä, että kyseinen ammattimaisessa tavaraliikenteessä käytettävä moottorikäyttöinen ajoneuvo 
on sen yksinomaisessa hallinnassa, ja se on merkitty liikenneasioiden rekisteriin. Koska toiseen 
EU:n jäsenvaltioon rekisteröidyn Suomeen vuokratun ajoneuvon sallimisen enimmäisrajaksi 
ehdotetaan kahta perättäistä kuukautta kalenterivuodessa ja yrityksen luvanvaraisessa tavaralii-
kenteessä käytettävästä ajoneuvokannasta laskettavan enimmäisosuuden rajaksi 25 prosenttia, 
niin ajoneuvon rekisteröintivaatimusta 30 päivän käytön jälkeen ei hallituksen esitysluonnok-
sessa ole ehdotettu. Tavaraliikenneluvan haltija voi vuokrata ajoneuvon jatkossakin Suomesta 
ilman tällaisia toisesta jäsenvaltiosta vuokrattuja ajoneuvoja koskevia aika- ja määrärajoituksia, 
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sillä edellytyksellä, että ajoneuvo rekisteröidään luvanhaltijan yksinomaiseen hallintaan. Toi-
sesta jäsenvaltiosta vuokratun moottorikäyttöisen ajoneuvon rekisteröinnistä Suomeen 30 päi-
vän käytön jälkeen ja ajoneuvon rekisteröinnistä takaisin toiseen EU:n jäsenvaltioon kahden 
kuukauden jälkeen arvioitaisiin koituvan kohtuuttomia hallinnollisia kustannuksia ja taakkaa, 
jotka käytännössä voisivat toimia esteenä direktiivin (EU) 2022/738 mukaiselle toisesta jäsen-
valtiosta vuokratun ajoneuvon kahden perättäisen kuukauden käytölle. Lisäksi mikäli toisesta 
jäsenvaltiosta vuokratulle ajoneuvolle vaadittaisiin ajoneuvon rekisteröintiä Suomeen 30 päivän 
käytön jälkeen, olisi se ajoneuvon toiseen EU:n jäsenvaltioon sijoittautuneelle omistajalle hal-
linnollisesti vaikeaa toteuttaa. 

Luvanvaraista tavaroiden kuljettamista tiellä ilman EU:n tavaraliikennelupa-asetuksen 5 artik-
lassa tarkoitettua kuljettajatodistusta harjoittavalle liikenteenharjoittajalle on ehdotettu rangais-
tussäännöstä 262 §:ään ja maksuseuraamusta kuljettajalle 268 §:ään. Liikenteenharjoittaja olisi 
tuomittava luvattomasta ammattimaisen liikenteen harjoittamisesta sakkoon, jos kuljettajatodis-
tuksen hankkiminen ja sen luovuttaminen kuljettajalle on laiminlyöty. Vaihtoehtona tälle ran-
gaistussäännökselle voisi olla esimerkiksi valvontaviranomaisen huomautus asian kuntoon lait-
tamiseksi. Myös liikennevirhemaksu voisi olla vaihtoehtona, mutta teon vakavuus huomioon 
ottaen ei tätä pidetty riittävänä seuraamuksena. Ongelmaksi arvioidaan nousevan, ettei kyseinen 
huomautus tai maksuseuraamus olisi riittävä toimi, jotta liikenteenharjoittajat hankkivat kuljet-
tajatodistuksen ja asettavat sen ajoneuvoon. Arvion mukaan kuljettajatodistuksen jättäisivät 
hankkimatta ne toimijat, jotka haluavat hyötyä taloudellisesti suhteessa kilpailijoihin, joten sak-
korangaistusta voidaan pitää teon haitallisuuteen, vahingollisuuteen ja moitittavuuteen nähden 
oikeasuhtaisena. Myös mikäli kuljettaja tahallaan tai huolimattomuudesta ei pidä mukanaan 
kuljettajatodistusta, on esityksessä ehdotettu hänelle voitavan määrätä 40 euron liikennevirhe-
maksu. Mahdollisuutena olisi voinut olla jättää kuljettaja kokonaan sanktioimatta, mutta val-
vontatilanteessa kyseisen asiakirjan puuttuminen aiheuttaa viranomaiselle hankaluuden toden-
taa kuljettajatodistuksen todellinen olemassaolo. 

Tavaraliikenneluvan haltijan toisesta EU:n jäsenvaltiosta vuokrattavan moottorikäyttöisen ajo-
neuvon asianmukaisen ilmoittamisen varmistamiseksi on ehdotettu rangaistussäännös 262 a 
§:ään. Tavaraliikenneluvan haltija olisi tuomittava ajoneuvon väärästä rekisteröinnistä sakkoon, 
jos ilmoituksen laiminlyönti on ollut tahallinen tai se on johtunut törkeästä huolimattomuudesta. 
Vaihtoehtona tällaisen vuokratun ajoneuvon puutteelliselle ilmoittamiselle voisi olla esimer-
kiksi valvontaviranomaisen huomautus asian kuntoon laittamiseksi. Ongelmaksi arvioidaan 
nousevan, ettei kyseinen huomautus olisi riittävä toimi, jotta tavaraliikenneluvan haltijat ilmoit-
taisivat tällaisen vuokratun ajoneuvonsa asianmukaisesti Liikenne- ja viestintävirastoon. Arvion 
mukaan asianmukaisen ilmoittamisen jättäisivät tekemättä ne toimijat, jotka haluavat hyötyä 
taloudellisesti suhteessa kilpailijoihin, joten sakkorangaistusta voidaan pitää teon haitallisuu-
teen, vahingollisuuteen ja moitittavuuteen nähden oikeasuhtaisena.  

Vähimmäiskoulutusdirektiivin täytäntöönpanon osalta valmistelussa on arvioitu voimassa ole-
vaan sääntelyyn sisältyvän sanan ”lähiliikenne” muuttamista vastaamaan direktiivimuutoksessa 
omaksuttua käsitettä. Lähiliikenteellä tarkoitetaan laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtami-
sesta annetussa laissa liikennettä Itämeren liikennealueen ulkopuolella Pohjanmerellä sekä sii-
hen liittyvillä vesillä, ei kuitenkaan kauempana kuin 12° läntistä pituutta eikä etelämpänä kuin 
48° pohjoista leveyttä eikä pohjoisempana kuin 64° pohjoista leveyttä. Kumottu direktiivi 
2008/106/EY käytti samaa tarkoittaen sekä termiä ”lähiliikenne” että termiä ”rannikkolii-
kenne”. Kodifioinnin yhteydessä päädyttiin yhdenmukaistamaan termien käyttöä niin, että uu-
dessa direktiivissä käytetään ainoastaan termiä ”rannikkoliikenne”, jolla tarkoitetaan aiempaa 
direktiiviä vastaten kulkua EU:n jäsenvaltion rannikon läheisyydessä kyseisen EU:n jäsenval-
tion määrittelemällä tavalla. Direktiivin käyttämä rannikkoliikenteen määritelmä vastaa voi-
massa olevan lain mukaista lähiliikenteen määritelmää. Hallituksen esityksen valmistelussa on 
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päädytty säilyttämään kansallisessa sääntelyssä termi ”lähiliikenne” sen vakiintuneisuuden 
vuoksi. 

6  Lausuntopalaute  

6.1 Yleistä 

Hallituksen esitysluonnos oli lausuttavana 7.9.2022–28.9.2022 välisenä aikana. Lausuntoja an-
nettiin yhteensä 16 kappaletta. Lisäksi 6 tahoa ilmoitti, että heillä ei ole esityksestä lausuttavaa.  

Lausunnot ja lausuntoyhteenveto ovat julkisesti saatavilla valtioneuvoston hankeikkunasta 
osoitteessa https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM026:00/2022. 

Aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä, matkustaja-aluksen henkilöluette-
loista annettua lakia, merenkulun ympäristönsuojelulakia sekä osin alusturvallisuuden valvon-
nasta annettua lakia koskeva lausuntokierros järjestettiin 20.6.2022–31.8.2022. Näitä koskeva 
lausuntoyhteenveto on julkisesti saatavilla valtioneuvoston hankeikkunasta osoitteessa 
https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM018:00/2021. Kyseisiä lakimuutoksia kannatettiin 
lausunnoissa. 

6.2 Tieliikennettä koskeva lausuntopalaute 

Logistiikkayritysten Liitto ry kannattaa hallituksen esitysluonnosta ja pitää ehdotettuja rajoituk-
sia sopivina. Logistiikkayritysten Liiton mukaan olisi kuitenkin syytä seurata tilanteen kehitty-
mistä jatkossa ja tarvittaessa harkita myös kansallisen rekisteröinnin vaatimista 30 päivän ku-
luttua, jos näyttää syntyvän kilpailun vääristymistä tai harmaan talouden ongelmia. Suomen 
Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry pitää käytön rajaamista kahteen peräkkäiseen kuukauteen ka-
lenterivuodessa hyvänä, mutta katsoo kuitenkin, että säädöksen tulee olla riittävän selkeä tul-
kinnan ja valvonnan varmistamiseksi. SKAL kannattaa esitettyä 25 prosentin rajoitusta yrityk-
sen ajoneuvokantaan toisesta EU:n jäsenvaltiosta vuokrattavien ajoneuvojen käytössä. SKAL 
totesi myös, että toisesta EU:n jäsenvaltiosta vuokrattu tavaraliikenteen ajoneuvon rekisteröin-
tiä Suomeen 30 päivän kuluttua tulisi harkita uudelleen. Logistiikkayritysten Liiton ja SKAL:n 
mukaan esityksen mukainen kevyempi menettely koskien liikenneasioiden rekisteriin tehtävää 
merkintää tulisi sallia myös kotimaasta vuokrattavien kuorma-autojen ilmoittamiseen. SKAL 
toteaa lisäksi, että mikäli ulkomailta vuokrattujen ajoneuvojen käyttö sallitaan myös omaan lu-
kuun tehtävissä kuljetuksissa, luvanvaraista liikennettä vastaavat rajoitukset tulee niillekin ottaa 
tällöin käyttöön. 

Autotuojat ja –teollisuus ry:n ja Autoalan Keskusliitto ry:n mukaan esitysluonnoksessa esitetty 
toisesta EU:n jäsenvaltiosta vuokrattavien ajoneuvojen käytön rajoittaminen 25 prosenttiin yri-
tyksen ajoneuvokannasta on perusteltu. Autotuojat ja -teollisuuden ja Autoalan Keskusliiton 
mukaan Suomen olisi perusteltua ottaa käyttöön myös muita direktiivin sallimia rajoituksia, 
joiden avulla jäsenmaat voivat ottaa huomioon paikallisen markkinatilanteen ja ajoneuvojen 
vaihtelevan verotuksen eri jäsenvaltioissa. Autotuojat ja -teollisuus sekä Autoalan Keskusliitto 
esittävät toisesta EU:n jäsenvaltiosta vuokrattujen tavaraliikenteen ajoneuvojen rekisteröintiä 
Suomeen 30 vuorokauden käytön jälkeen. Tällöin ajoneuvot saataisiin kotimaasta vuokrattuja 
autoja vastaavasti vero- ja vakuutusvelvollisuuden piiriin ja niitä koskevat rekisteröintivaati-
mukset olisivat vastaavat kuin Suomeen rekisteröityjen vuokra-ajoneuvojen. Autotuojat ja -te-
ollisuus sekä Autoalan Keskusliitto huomauttavat, että toisesta EU:n jäsenvaltiosta luvanvarai-
seen tavaraliikenteeseen vuokratuilta ajoneuvoilta edellytettävät rekisterimerkinnät ovat huo-
mattavasti kevyemmät kuin kotimaasta vuokrattavilla tavara-ajoneuvoilla. Ajoneuvon rekiste-
röintiä Suomeen ja haltijamerkintävaatimusta tulisi vaatia samoin edellytyksin myös toisesta 

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM026:00/2022
https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM018:00/2021
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EU:n jäsenvaltiosta vuokrattavilta ajoneuvoilta, jotta ulkomaisen kaluston vuokraaminen ei 
muodostuisi hallinnollisesti kevyemmäksi kuin Suomeen rekisteröidyn ajoneuvon. Kevyempi 
ilmoitusmenettely koskien liikenneasioiden rekisteriin tehtävää merkintää tulisi sallia myös 
Suomesta vuokrattavien kuorma-autojen ilmoittamiseen. Esitysluonnoksen ehdotuksen kahden 
kuukauden käytön sallimiseksi nähdään voivan johtaa kaluston osittaiseen ulosliputtamiseen 
halvemman verotason maihin, joihin rekisteröityjä autoja vuokrattaisiin kotimaiseen liiketoi-
mintaan kahden kuukauden jaksoissa ajoneuvoa vaihtaen. Lisäksi Autotuojat ja -teollisuus sekä 
Autoalan Keskusliitto esittävät, että toisesta EU:n jäsenvaltiosta vuokrattavien tavaraliikenteen 
ajoneuvojen käyttöä ei sallittaisi yrityksen omaan lukuun tehtävissä kuljetustehtävissä. 

Oikeusministeriö toteaa, että liikenteen palveluista annettuun lakiin ehdotetuissa 13, 17 ja 262 
a §:ssä on viitattu direktiiviin ja viittaustekniikan käyttämistä direktiivin täytäntöönpanossa tu-
lisi pääsääntöisesti välttää. Oikeusministeriö kiinnittää huomiota myös siihen, että 13 §:ään 
luonnostellut muutokset muodostavat luettavuudeltaan vaikeasti hallittavan kokonaisuuden. 

Sosiaali- ja terveysministeriö kiinnittää huomiota siihen, että Euroopan komission vahvistama 
yhteinen riskiluokan laskentakaava ei huomioi valvottavan ajanjakson pituutta osana yrityksen 
kokonaisriskiluokan muodostumista. Eripituiset valvontajaksot eivät saisi aiheuttaa yritysten 
välille epätasapuolista kohtelua. 

Poliisihallituksen mukaan toiseen EU:n jäsenvaltioon rekisteröidyn vuokratun tavaraliikenteen 
ajoneuvon käyttöön kotimaan liikenteessä tulisi yleisesti suhtautua myönteisesti. Poliisihallitus 
painotti, että valvontaviranomaisten toimivaltuudet, seuraamusmenettely, tavaraliikenteen lu-
paprosessi ajoneuvon rekisteröinteineen sekä tiedonhallinnan ja tietojärjestelmien mahdollis-
tama tuki valvonnalle tulee olla kirjattu ja kuvattu riittävän selkeästi. Riskiluokitusjärjestelmään 
sisältyvien tietojen saamisella on merkittävä vaikutus liikennevalvonnan kohdentamiseen ja 
valvonnan tietojohtoisuuteen. Poliisihallituksen näkemyksen mukaan liikenteen palveluista an-
netun lain 17 §:n tulkintaa ja soveltamista liikennevalvonnassa selkeyttäisi sekä valvojan että 
kuljettajan näkökulmasta se, että vaaditut asiakirjat olisi lueteltu jo itse pykälässä, eikä niitä 
tarvitsisi erikseen etsiä perusteluosiosta. Vaadittavien asiakirjojen luettelo nähtiin kuitenkin sel-
keänä ja valvontaa tukevana. Poliisihallitus ehdottaa lisäksi, että lakiin tulisi säätää seuraamus 
liikenteenharjoittajalle, joka ei ole hakenut kuljettajatodistusta kuljettajalle. Teon vakavuus 
huomioiden Poliisihallitus piti perusteltuna, että seuraamus olisi sakkorangaistus. Lisäksi lakiin 
tulisi palauttaa seuraamus siitä, ettei asiakirja ole ajoneuvossa mukana eikä sitä pyydettäessä 
valvontaviranomaiselle pystytä esittämään. Seuraamuksen osalta tulee harkita, onko liikenne-
virhemaksu teon moitittavuuden osalta riittävä. Poliisin toimivaltaan liittyvänä tarkennuksena 
olisi hyvä mainita myös siitä, että poliisi voisi keskeyttää kuljetuksen, jollei ajon jatkamiseen 
ole erityisiä syitä, silloin kun kuljettajalla ei ole esittää kuljettajatodistusta. 

Liikenne- ja viestintäviraston näkemyksen mukaan liikenteen palveluista annetun lain 262 a 
§:ään ehdotetun rangaistussäännöksen osalta jatkovalmistelussa tulisi tarkastella mahdollista 
kaksoisrangaistuksen kieltoa suhteessa ajoneuvoverolain 47 a §:n mukaiseen lisäveroon. 

Verohallinto toteaa tarkennuksena, että kuvauksessa mainitun määräaikaisen vuokrasopimuk-
sen perusteella tapahtuvan käytön perusteella myönnettävän vähennyksen lisäksi autovero-
laissa (777/2020) on säännös vähennyksestä, joka voidaan edellytysten täyttyessä myöntää en-
simmäistä kertaa Suomessa käyttöönotettavan ajoneuvon verotuksessa, jos ajoneuvoa ei rekis-
teröidä Suomeen. Ajoneuvon käyttöönottajalle määrättävä autovero voidaan siten laissa säädet-
tyjen edellytysten täyttyessä suhteuttaa ajoneuvon käyttöaikaan Suomessa autoverolain 28 §:n 
tai 31 §:n ja 32 §:n nojalla. 
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Lausuntopalautteessa esitetyt ehdotukset on mahdollisuuksien mukaan pyritty jatkovalmiste-
lussa ottamaan huomioon. Erityisesti toisesta EU:n jäsenvaltiosta vuokratun tavaraliikenteen 
ajoneuvon rekisteröintiä Suomeen 30 päivän käytön jälkeen on harkittu vielä uudelleen. Muu-
tosta ei kuitenkaan päädytty esittämään, koska direktiivin (EU) 2022/738 mukainen vähimmäis-
aika kahden perättäisen kuukauden käytölle oli esitysluonnoksessa valittu asianmukaiseksi ra-
joitukseksi sallitulle enimmäiskäytölle. On syytä huomioida, että jäsenvaltio voisi myös valita 
huomattavasti pidemmän käytön sallimisen toisesta EU:n jäsenvaltiosta vuokratuille tavaralii-
kenteen ajoneuvoille. Koska esityksessä on jo valittu direktiivissä sallitun käytön vähimmäis-
aika, niin käytännössä kyseinen vaatimus pienentäisi toisesta EU:n jäsenvaltiosta vuokratun ta-
varaliikenteen ajoneuvon käytön yhteen kuukauteen. Ulkomaille rekisteröidyn ajoneuvon rekis-
teröinti Suomeen yhden kuukauden käytön jälkeen nähtiin hallinnolliselta taakalta kohtuutto-
maksi suhteessa kahden kuukauden sallitun aikaan. Tilanteen kehittymistä kuitenkin seurattai-
siin jatkossa tarkasti ja tarvittaessa voidaan harkita myös ajoneuvon rekisteröintivaatimusta 
Suomeen 30 päivän kuluttua. Suomesta vuokrattuun tavaraliikenteen ajoneuvoon vaadittavan 
rekisteröintimerkinnän ei arvioida olevan kotimaisille yrityksille huomattavasti raskaampi 
taakka kuin toisesta EU:n jäsenvaltiosta vuokrattavan ajoneuvon. Lisäksi Suomesta voidaan 
vuokrata luvanvaraiseen tavaraliikenteeseen ajoneuvoja ilman aika- tai määrärajoituksia. Myös-
kään omaan lukuun tavarankuljetusta harjoitettavien toimijoiden ottamista mukaan toisesta 
EU:n jäsenvaltiosta vuokratun tavaraliikenteen ajoneuvon kansalliseen sääntelyyn ei nähty tar-
koituksenmukaisena, koska tavaroiden omaan lukuun kuljettamisen ei katsota olevan EU:n lii-
kenteenharjoittaja-asetuksen mukaista toisen lukuun tai palkkiota vastaan harjoitettua luvanva-
raista tavarankuljetusta. 

Oikeusministeriön ja Poliisihallituksen lausuntojen mukaisesti jatkovalmistelussa päädyttiin lii-
kenteen palveluista annetun lain 17 §:ään ehdottamaan vaadittavien asiakirjojen luettelointia 
direktiiviin viittaamisen sijaan. Viittaus direktiiviin poistettiin myös lain 13 §:n ehdotuksesta. 
Lisäksi Poliisihallituksen ehdotuksen mukaisesti kuljettajatodistuksen hankkimisen ja sen mu-
kana pitämisen ajoneuvossa laiminlyöntiin ehdotettiin tavaraliikenteen harjoittajalle sakkoran-
gaistusta lain 262 §:ään ja kuljettajalle maksuseuraamusta lain 268 §:ään. 

Sosiaali- ja terveysministeriö lausui, ettei yrityksen riskiluokan laskentakaava huomioi valvot-
tavan ajanjakson pituutta osana yrityksen kokonaisriskiluokan muodostumista. Mikäli kyseessä 
on tosiasiallinen ongelma, niin asiaa ei pystytä ratkaisemaan kansallisessa lainsäädännössä, 
koska laskentakaava perustuu EU-asetuksiin ja on yhteinen koko EU:n alueella. Liikenne- ja 
viestintäviraston lausunnossa nostettiin esiin kaksoisrangaistuksen mahdollisuus suhteessa ajo-
neuvoverolain 47 a §:n mukaiseen lisäveroon. Liikenteen palveluista annetun lain 262 a §:ään 
ehdotettu rangaistussäännös koskee kuitenkin toisen EU:n jäsenvaltion lainsäädännön mukai-
sesti rekisteröityä ajoneuvoa ja sen rekisteritunnuksen ilmoittamista lupaviranomaiselle. Ky-
seessä ei ole ajoneuvoverolain 47 a §:ssä tarkoitettu rekisteröimätön tai liikennekäytöstä pois-
tettu ajoneuvo. Verohallinnon lausunnossaan toimittamat tarkennukset on lisätty hallituksen esi-
tyksen kohtiin 3.2 ja 4.2.2. 

6.3 Merenkulkua koskeva lausuntopalaute 

Suomen Purjehdus ja Veneily ry pitää selkeyttävänä lausuntokierroksella ollutta liikenteen pal-
veluista annetun lain 102 §:n ehdotusta, jolla Liikenne- ja viestintävirastolle oltaisiin annettu 
valtuutus määrätä vuokraveneen kuljettajan tutkintovaatimuksista. Yhdistys huomauttaa, että 
käytännön veneilytaitoa koskevassa todistuksessa tulisi huomioida myös aluksen tyyppi ja 
koko. Lisäksi vuokraveneen kuljettamiseen vaadittava teoreettinen osaaminen tulisi määritellä 
tarkemmin. 
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Työterveyslaitos esittää tarkasteltavaksi, olisiko turvallisuuden parantamiseksi tarkoituksenmu-
kaista edellyttää vähintään valtamerialueella purjehtivien alusten kuljettajakirjan haltijoilta laa-
jempaa ensihoidon osaamista. 

Oikeusministeriö kiinnittää monilta osin huomioita liikenteen palveluista annetun lain 102 §:ää 
koskevan ehdotusluonnoksen puutteisiin. Oikeusministeriö toteaa, että 102 §:n 1 momentissa 
oleva sääntely vaatimuksista on sangen niukkaa, jolloin asetuksenantovaltuuden ja määräyksen-
antovaltuuden varaan jäisi sen määrittely, mitä vaatimuksilla tarkoitettaisiin. Tämä ei ole asian-
mukaista perustuslakivaliokunnan käytännön valossa (esim. PeVL 27/2010 vp, s. 4). Oikeusmi-
nisteriö lisäksi toteaa, että viranomaisen määräyksenantovaltuus soveltuu lähtökohtaisesti huo-
nosti sellaiseen sääntelyyn, jossa on kyse yksilöä koskevien vaatimusten täyttämisestä ja hy-
väksymismenettelystä. Liikenne- ja viestintäviraston määräyksenantovaltuus ei näin ollen vai-
kuta perustellulta ja vaatimusten täyttämisestä ja hyväksymismenettelystä annettavan sääntelyn 
tulisi olla vähintään asetustasoista sääntelyä, kuitenkin niin, että lain tasolla on riittävä perus-
sääntely. 

Jatkovalmistelussa liikenteen palveluista annetun lain 102 §:n muuttamisesta on päädytty luo-
pumaan. Pykälän muuttaminen vastaamaan nykyisiä lainkirjoittamista koskevia periaatteita 
edellyttäisi merkittävästi laajempia muutoksia, joihin ei tämän hallituksen esityksen valmiste-
lussa ole mahdollisuuksia. Muutostarvetta tarkasteltaisiin tulevien lakimuutosten yhteydessä. 

Oikeusministeriö kiinnittää lisäksi huomiota esitysluonnoksen liikenteen palveluista annetun 
lain 97 a §:n muutokseen todeten, että oikeusministeriön mielestä saman sisältöisen sääntelyn 
toistamista eri laeissa jopa kolmeen kertaan tulisi pyrkiä välttämään ja sääntelyä tulisi vastai-
suudessa kehittää siihen suuntaan, että tällaisilta toistoilta vältyttäisiin. Jatkovalmistelussa 97 a 
§:ään ehdotetusta määräyksenantovaltuudesta on lausunnon seurauksena päädytty luopumaan. 

Oikeusministeriö tuo esiin esitysluonnokseen sisältyvän alusturvallisuuden valvonnasta anne-
tun lain 23 §:n 4 kohdan direktiiviviittaukseen liittyen, että viittaustekniikan käyttämistä direk-
tiivin täytäntöönpanossa tulee pääsääntöisesti välttää (PeVL 34/2022 vp, s. 3). Oikeusministeriö 
pitää perusteltuna, että perustuslakivaliokunnan tulkinnan valossa arvioitaisiin myös nyt ehdo-
tettua sääntelyä esityksen suhdetta perustuslakiin ja säätämisjärjestystä koskevassa jaksossa. 
Jatkovalmistelussa esityksen perusteluja on täydennetty tältä osin. 

7  Säännöskohta iset  perustelut  

7.1 Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä 

3 §. Lain soveltamisalaan kuuluvat alukset. Pykälän 1 momentin yleissäännöksen mukaan lakia 
sovelletaan suomalaiseen alukseen Suomen vesialueella. Pykälän 3 momentin mukaan lakia ei 
sovelleta huviveneeseen eikä vuokraveneeseen, sillä niiden teknisistä- ja turvallisuusvaatimuk-
sista on säädetty erikseen vesiliikennelaissa (782/2019) ja huviveneiden turvallisuudesta ja 
päästövaatimuksista annetussa laissa (1712/2015). Lisäksi 3 momentissa on rajattu huvialukset 
alusturvallisuuslain soveltamisalan ulkopuolelle. Nyt esitettävällä muutoksella rajattaisiin lain 
soveltamisalan ulkopuolelle myös sellaiset ohjausköyden tai sitä korvaavan Liikenne-ja vies-
tintäviraston hyväksymän muun laitteiston ohjaamat lossit, jotka eivät ole liikennejärjestelmästä 
ja maanteistä annetun lain (503/2005) mukaisesti osa maantietä. Käytännössä tämä tarkoittaisi 
yksityistielain 3 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaiseen tiealueeseen kuuluvia losseja eli niin sa-
nottuja yksityistielosseja sekä sellaisia losseja, jotka eivät ole maantien eivätkä yksityistien osia, 
kuten ulkoilureitin tai kevyen liikenteen väylän osana operoivat lossit. Näihin losseihin ei niiden 
käytön luonteen ja liikennöintialueen vuoksi ole tarkoituksenmukaista soveltaa alusturvallisuus-
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laissa säädettyjä teknisiä ja turvallisuusvaatimuksia. Muutos vastaisi myös vallitsevaa käytän-
töä, sillä Liikenne- ja viestintävirasto ei ole tähänkään saakka vaatinut näiden alusten katsasta-
mista lasti- tai matkustaja-aluksiksi. Lisäksi muutos edistäisi sääntelyn yhdenmukaisuutta siltä 
osin, että nykyisin maantielosseihin ei sovelleta täysimääräisesti alusturvallisuuslain vaatimuk-
sia liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) 6 §:ssä olevan erityissääntelyn 
vuoksi, joten olisi epäjohdonmukaista edellyttää tätä yksityistielosseilta tai muilta, mm. kevyen 
liikenteen väylällä tai katuverkolla olevilta losseilta. 

Muihin kuin maantielosseihin sovelletaan vesiliikennelaissa säädettyjä yleisiä vesikulkuneu-
voja koskevia vaatimuksia ja tämä tilanne selkeytyisi muutoksen jälkeen. Muutoksen jälkeen 
Liikenne- ja viestintävirasto voisi välittömästi parantaa yksityistielossien turvallisuuden kehit-
tämistä laatimalla yksityisteiden kunnossapitoon valtiontukea hakevia ohjaavaan Yksityisteiden 
valtionavustukset -ohjeistukseen (TRAFICOM/136002/03.04.03.06/2020) tiettyjä turvallisuus-
vaatimuksia yksityistielosseja koskien. 

Sekä maantielosseja, yksityistielosseja että muita losseja koskevat säännökset ovat kokonais-
valtaisen päivityksen tarpeessa. Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 6 §:ää on 
muutettu hallituksen esityksellä eduskunnalle laiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä anne-
tun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 237/2021). Muutos tuli voimaan 14.3.2022. Muutoksella li-
sättiin Liikenne- ja viestintävirastolle valtuus antaa teknisiä määräyksiä lossia koskevasta oh-
jauslaitteistosta ja sen hyväksynnästä. Lakimuutoksen tavoitteena on erityisesti lossiliikenteen 
turvallisuuden parantaminen mahdollistamalla lossin fyysisen ohjausköyden korvaavien virtu-
aalisten ohjausjärjestelmien nykyistä laajempi käyttöön ottaminen 

Liikenne- ja viestintäministeriössä on päätetty käynnistää myös toinen lossisääntelyn uudista-
mista koskeva hanke. Hankkeessa on tarkoitus tarkastella muutostarpeita muun muassa lossin-
kuljettajien pätevyysvaatimuksien ja lossin määritelmän osalta liikenneturvallisuuden edistä-
miseksi. Samassa yhteydessä voitaisiin arvioida sääntelyä myös muun muassa automaation nä-
kökulmasta. Eriasteisia automaatiokokeiluja olisi valmiuksia toteuttaa jo nyt pienempien lossien 
osalta, jotka eivät kuljeta ajoneuvoja. Laajemman hankkeen valmistelulle ja toimijoiden kuule-
miselle on katsottu tarpeelliseksi varata riittävästi aikaa. 

Nyt esitettävän soveltamisalarajauksen myötä syntyvä lainsäädännön edellyttämien vaatimus-
ten keveneminen yksityistielossien ja muiden lossien osalta olisi näin ollen luonteeltaan väliai-
kainen. Tässä muutoksessakin esiin nouseva sääntelyn aukollisuus kuitenkin korostaa tarvetta 
kaikkia losseja koskevan sääntelyn laajamittaiselle tarkastelulle lähitulevaisuudessa. 

64 §. Aluksenmittauksen suorittajat. Pykälää esitetään muutettavaksi siten, että hyväksytyt luo-
kituslaitokset voisivat suorittaa suomalaisten alusten aluksenmittauksia Liikenne- ja viestintä-
viraston ja Liikenne- ja viestintäviraston nimeämien aluksenmittaajien lisäksi. Vuoden 1969 
kansainvälisen aluksenmittausyleissopimuksen (SopS 31/1982, jäljempänä aluksenmittaus-
yleissopimus) artiklan 6 mukaan hallinto voi uskoa aluksenmittaamisen joko tarkoitusta varten 
hyväksymilleen henkilöille tai laitoksille. 

66 §. Aluksenmittauksen hakeminen ja järjestäminen. Pykälään lisättäisiin edellä mainitun muu-
toksen vuoksi tarpeelliset maininnat hyväksytyistä luokituslaitoksista. 

67 §. Aluksenmittaus ja mittakirja. Pykälää muutettaisiin siten, että hyväksytyt luokituslaitokset 
voisivat myöntää suomalaisen aluksen aluksenmittaussopimuksen mukaisen mittakirjan. Aluk-
senmittausyleissopimuksen 7 artiklan mukaan kansainvälisen mittakirjan on oltava hallinnon 
tai sen asianmukaisesti hyväksymän henkilön tai laitoksen antama. Muutos mahdollistaisi sen, 
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että jatkossa olisi mahdollista sopia yksittäistapauksissa siitä, että hyväksytty luokituslaitos 
voisi myöntää suomalaisen aluksen mittakirjan tarpeen vaatiessa. 

71 §. Suezin kanavan ja Panaman kanavan mittakirjat. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin voi-
massa olevaa sääntelyä vastaavasti, että Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa suomalaiselle 
alukselle englannin kielellä laaditun Suezin kanavan mittakirjan tai Panaman kanavan mittakir-
jan. Suezin ja Panaman kanavien mittakirjat eivät perustu kansainvälisiin yleissopimuksiin, 
vaan kanavahallintojen omiin sääntöihin, joten kanavahallinnot itse päättävät kenen antamat 
mittakirjat ne hyväksyvät. Laissa säädettäisiin edelleen selkeyden vuoksi, että Liikenne- ja vies-
tintävirasto voi kuitenkin antaa kyseisiä mittakirjoja. 

Pykälän 2 momentin sanamuotoa muutettaisiin siten, että siitä poistettaisiin sana "aluksenmit-
taus", joka viittaa alusturvallisuuslain 63 §:n mukaan brutto- ja nettovetoisuuksien määrittämi-
seen aluksenmittausyleissopimuksen mukaisesti. 

73 §. Mittakirjan tietoihin vaikuttavat muutokset. Pykälään lisättäisiin edellä mainitun muutok-
sen vuoksi tarpeelliset maininnat hyväksytyistä luokituslaitoksista. 

7.2 Laki alusturvallisuuden valvonnasta 

11 e §. Poikkeukset. Pykälään tehtäisiin lakitekninen korjaus ja poistettaisiin 1 momentin 3 koh-
dasta virheellinen sana ”satama”. Näin säännös vastaisi satamavaltioiden suorittamasta valvon-
nasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/16/EY muotoilua. 

23 §. Tarkemmat säännökset ja määräykset. Pykälän johdantokappaleeseen ehdotetaan tehtä-
väksi oikeinkirjoitukseen liittyvä muutos. Pykälän 4 kohtaan sisältyvä viittaus kumottuun me-
renkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii-
viin 2001/25/EY ehdotetaan korvattavaksi viittauksella uuteen direktiiviin (EU) 2022/993. 

7.3 Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta 

2 §. Määritelmät. Pykälän 3 kohtaan sisältyvä viittaus kumottuun merenkulkijoiden vähimmäis-
koulutuksesta annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2008/106/EY ehdote-
taan korvattavaksi viittauksella uuteen direktiiviin (EU) 2022/993. 

13 §. Miehitystodistuksessa määrätystä pätevyydestä poikkeaminen. Pykälän otsikkoa ehdote-
taan muutettavaksi vastaamaan paremmin pykälän sisältöä. Liikenne- ja viestintävirasto voi py-
kälän perusteella myöntää kansi- ja konepäällystön pätevyyskirjojen osalta erivapauksia, jonka 
mukaan aluksella voi olla toimessa henkilö, jolla ei ole toimeen oikeuttavaa pätevyyttä. Lakiin 
vuonna 2018 tehtyjen muutosten seurauksena kaikilla aluksilla ei kuitenkaan enää välttämättä 
ole miehitystodistusta. Tällaisia ovat esimerkiksi kotimaanliikenteen vuokraveneet tai koti-
maanliikenteen I ja II -alueilla liikennöivät bruttovetoisuudeltaan alle 500 suuruiset alukset. 
Näillekin aluksille voidaan kuitenkin myöntää erivapauksia pykälän perusteella. Uusi otsikko 
olisi ehdotuksen mukaan ”Kansi- ja konepäällystöltä vaadittavasta pätevyydestä poikkeami-
nen”. 

7.4 Laki liikenteen palveluista 

13 §. Henkilö- ja tavaraliikenneluvan haltijan pitäminen riskiyrityksenä. Pykälää ehdotetaan 
muutettavaksi vastaamaan EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 12 artiklassa tarkoitettua yri-
tyksen riskiyritykseksi määrittelyä. 
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Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 
12 artiklassa tarkoitettuna riskiyrityksenä pidettäisiin henkilö- ja tavaraliikenneluvan haltijaa, 
joka tieliikenteen sosiaalilainsäädännön valvontadirektiivin 9 artiklan 1 kohdan nojalla annetun 
komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2022/694, jolla muutettiin komission asetusta (EU) 
2016/403, sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2022/695 riskiluokituskaavan perusteella mää-
ritellään riskiyritykseksi. 

Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön valvontadirektiiviä muutettiin Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivillä (EU) 2020/1057. Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön valvontadirektii-
vin 9 artiklassa säädetään riskiluokitusjärjestelmästä, jossa yritykset luokitellaan suhteellisesti 
sen mukaan, montako kertaa ja kuinka vakavasti asianomainen yksittäinen yritys on rikkonut 
asetusta (EY) 561/2006 tai asetusta (EU) N:o 165/2014 tai kansallisia säännöksiä, joilla direk-
tiivi 2002/15/EY saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Direktiivin (EU) 2020/1057 2 ar-
tiklan 8 kohdan nojalla muutetaan valvontadirektiivin 9 artiklaa siten, että sen 1 kohdan nojalla 
komissio vahvisti täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2022/694 komission asetuksen (EU) 
2016/403 muuttamisesta sekä täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2022/695 yhteisen kaavan, jolla 
yrityksen riskiluokitus lasketaan. Kaavassa otetaan huomioon esiintyneiden rikkomusten luku-
määrä, vakavuus ja tiheys sekä tarkastusten tulokset, jos rikkomuksia ei ole havaittu. Huomioon 
otetaan myös se, onko maantieliikenneyritys käyttänyt asetuksen (EU) N:o 165/2014 II luvun 
mukaista älykästä ajopiirturia kaikissa ajoneuvoissaan. 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1055 nojalla EU:n liikenteenharjoit-
taja-asetuksen 16 artiklan 2 kohtaan on lisätty kansallisissa sähköisissä rekistereissä edellytet-
täviin tietoihin yrityksellä käytössään olevat ajoneuvot, työntekijöiden lukumäärä sekä yrityk-
sen riskiluokitus tieliikenteen sosiaalilainsäädännön valvontadirektiivin 9 artiklan 1 kohdan mu-
kaisesti. 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1055 nojalla on EU:n liikenteenhar-
joittaja-asetukseen lisätty 6 artiklan 2 a alakohta, jonka mukaisesti komissio antaa täytäntöön-
panosäädöksiä, joissa vahvistetaan luettelo sellaisista 1 kohdan kolmannen alakohdan b alakoh-
dassa tarkoitetuista unionin sääntöjen vakavien rikkomusten luokista, tyypeistä ja vakavuusas-
teista, jotka liitteessä IV vahvistettujen rikkomusten lisäksi voivat johtaa hyvämaineisuuden 
menetykseen. Komissio tulee vahvistamaan yleisimpien rikkomusten luokat ja tyypit, rikko-
musten vakavuuden sekä esiintymistiheyden. Nämä täytäntöönpanosäädökset on hyväksytty 
EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastusmenettelyä 
noudattaen. 

EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 16 artiklan 4 kohdassa säädetään, että EU:n jäsenvaltioi-
den tulee varmistaa, että kaikki kansallisessa sähköisessä rekisterissä olevat tiedot ovat ajan 
tasalla ja paikkansa pitäviä. Tällä varmistetaan kaikkien viranomaisten oikea tiedonsaanti. Di-
rektiivin (EU) 2020/1057 2 artiklan 9 kohdan d alakohdan nojalla lisätään tieliikenteen sosiaa-
lilainasäädännön valvontadirektiivin 9 artiklaan 4 kohta, jossa edellytetään, että kohdennettujen 
tienvarsitarkastusten helpottamiseksi kansalliseen riskiluokitusjärjestelmään sisältyvien tietojen 
on oltava jäsenvaltion kaikkien toimivaltaisten valvontaviranomaisten saatavilla valvonnan ai-
kana. Saman kohdan nojalla lisätään 9 artiklaan 5 kohta, jonka mukaan jäsenvaltioiden on ase-
tettava kansalliseen riskiluokitusjärjestelmäänsä sisältyvät tiedot EU:n liikenteenharjoittaja-
asetuksen 16 artiklassa tarkoitettujen yhteen toimivien kansallisten sähköisten rekisterien kautta 
suoraan muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten käytettäviksi EU:n liikenteenhar-
joittaja-asetuksen 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Näihin tietoihin on Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) 2020/1055 lisätty yrityksellä käytössä olevien ajoneuvojen rekiste-
ritunnukset, työntekijöiden lukumäärä sekä yrityksen riskiluokitus tieliikenteen sosiaalilainsää-
dännön valvontadirektiivin 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti. 
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Pykälän 2 momentti ehdotetaan kumottavaksi. Riskiluokitus tulee jatkossa olemaan ajallisesti 
liukuva ja eri tarkastusten myötä päivittyvä, joten riskiyritykseksi määrittelyä tehdään käytän-
nössä koko ajan ilman erillistä arviointia siitä, milloin yrityksen pitäminen riskiyrityksenä lak-
kaisi. Yrityksen riskiluokitukseen tuleva kaava antaa ajantasaisen tiedon yrityksen riskiluoki-
tustilanteesta. 

17 §. Liikenteessä käytettävä ajoneuvo. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 3 momentti toi-
sesta jäsenvaltiosta vuokratun tavaraliikenteen ajoneuvon käytöstä ja käytön ehdoista tiellä Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2022/738 ilman kuljettajaa vuokrattujen ajo-
neuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä annetun direktiivin 2006/1/EY muutta-
misesta edellyttämällä tavalla. Nykyinen 3 momentti siirtyisi täten 4 momentiksi. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädettäväksi, että tavaraliikenneluvan haltija saa käyttää toi-
seen Euroopan unionin jäsenvaltioon rekisteröityä vuokrattua moottorikäyttöistä ajoneuvoa 
kaupallisessa tavaraliikenteessä kahden perättäisen kuukauden ajan kalenterivuodessa ilman 
ajoneuvon rekisteröintiä Suomeen. Direktiivin (EU) 2022/738 1 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
EU:n jäsenvaltion on sallittava, että sen alueella käytetään jonkin toisen jäsenvaltion alueelle 
sijoittautuneiden yritysten vuokraamia ajoneuvoja vähintään kahden perättäisen kuukauden ajan 
kalenterivuodessa edellyttäen, että ajoneuvo on rekisteröity tai otettu käyttöön jonkin jäsenval-
tion lainsäädännön mukaisesti ja sitä käytetään tapauksesta riippuen EU:n liikenteenharjoittaja-
asetuksen ja EU:n tavaraliikennelupa-asetuksen mukaisesti. Tässä yhteydessä kahdella perättäi-
sellä kuukaudella tarkoitetaan 60 päivän pituista ajanjaksoa. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädettäväksi, että tällaisten vuokrattujen ajoneuvojen luku-
määrä saa olla yrityksen luvanvaraiseen tavaraliikenteeseen rekisteröidystä moottorikäyttöi-
sestä ajoneuvo-kannasta enintään 25 prosenttia. Jos yrityksen koko moottorikäyttöinen ajoneu-
vokanta koostuu kahdesta tai kolmesta ajoneuvosta, sen on direktiivin (EU) 2022/738 mukai-
sesti kuitenkin sallittava käyttää ainakin yhtä tällaista vuokrattua ajoneuvoa. Direktiivin mukai-
sesti jäsenvaltio voi rajoittaa yrityksen käyttämiä vuokrattujen ajoneuvojen lukumäärää edellyt-
täen, että sallittujen ajoneuvojen vähimmäismäärä on vähintään 25 prosenttia tavarankuljetus-
ajoneuvokannasta, joka on yrityksen käytettävissä EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 5 artik-
lan 1 kohdan g alakohdan mukaisesti joko vuokratun ajoneuvon käyttöä edeltävän vuoden jou-
lukuun 31 päivänä tai jäsenvaltion määrittämänä päivänä, jona yritys alkaa käyttää vuokrattua 
ajoneuvoa. Suomi valitsee tavarankuljetusajoneuvokannan laskentaan päivän, jona yritys alkaa 
käyttää vuokrattua ajoneuvoa. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetun mukaisesti tavaraliikenneluvan haltijan on ilmoitettava Lii-
kenne- ja viestintävirastolle vuokratun ajoneuvon rekisteritunnus, jonka lisäksi Liikenne- ja 
viestintävirastolle tulee toimittaa vuokrasopimuksen kesto, joka ei saa olla pidempi kuin kaksi 
kuukautta. Liikenne- ja viestintäviraston tehtävänä on varmistaa, että ilmoitetut tiedot tallenne-
taan ehtojen täyttyessä liikenteen palveluista annetun lain 216 §:ssä tarkoitettuun liikenneasioi-
den rekisteriin. Direktiivin (EU) 2022/738 1 artiklan 3 kohdan mukaisesti EU:n jäsenvaltion on 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että maanteiden tavarankuljetuksia 
toisen lukuun harjoittavan yrityksen käyttämän vuokratun ajoneuvon rekisteritunnus merkitään 
asetuksen (EY) N:o 1071/2009 16 artiklassa tarkoitettuun kansalliseen sähköiseen rekisteriin. 
Lisäksi lupaviranomaisen järjestelmässä tulee olla merkittynä vuokrauksen aloitus- ja lopetus-
päivämäärä. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädettäväksi, että tällaisen vuokratun ajoneuvon rekisteröin-
tiä ja vuokrausta koskevien Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/1/EY 2 artiklan 
1 kohdan a–d alakohtien mukaisten ehtojen noudattaminen on direktiivin (EU) 2022/738 1 ar-
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tiklan 1 kohdan mukaisesti toimivaltaisen valvontaviranomaisen pyynnöstä todistettava sähköi-
sillä tai paperimuotoisilla asiakirjoilla, jotka on pidettävä mukana ajoneuvossa. Asiakirjoilla 
tarkoitetaan tässä tapauksessa ajoneuvon rekisteröintitodistusta sekä vuokrasopimusta tai sen 
oikeaksi todistettua jäljennöstä. Lisäksi jos kuljettaja ei ole ajoneuvon varsinainen vuokraaja, 
niin ajoneuvossa tulee olla mukana kuljettajan työsopimus tai sen oikeaksi todistettu ote, jonka 
perusteella selviää vuokrattavan ajoneuvo olevan vuokrasopimuksen voimassaoloaikana aino-
astaan ajoneuvoa käyttävän yrityksen käytössä ja että ajoneuvoa kuljettaa sitä käyttävän yrityk-
sen henkilökunta. Toimivaltaiset viranomaiset valvonnan osalta tienvarsilla ja rajanylityspai-
koilla ovat poliisi, Tulli ja Rajavartiolaitos. 

97 §. Laivaväen pätevyyksiä koskevat määritelmät. Pykälän 2 kohtaan sisältyvä viittaus kumot-
tuun merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviin 2008/106/EY ehdotetaan korvattavaksi viittauksella uuteen direktiiviin (EU) 
2022/993. 

262 §. Luvaton ammattimaisen liikenteen harjoittaminen. Pykälään ehdotetaan uutta 2 moment-
tia, jonka mukaisesti tavaraliikenneluvan haltija, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuu-
desta harjoittaa ammattimaista tavaroiden kuljettamista tiellä ilman EU:n tavaraliikennelupa-
asetuksen 5 artiklassa tarkoitettua kuljettajatodistusta, on tuomittava luvattomasta ammattimai-
sen liikenteen harjoittamisesta sakkoon. Rangaistus määrättäisiin liikenteenharjoittajalle, mikäli 
kuljettajatodistusta ei kolmannen maan kuljettajalle ole hankittu ja luovutettu kuljettajan käyt-
töön. Tavaroiden kuljettamiseen tarkoitetulla luvalla tarkoitetaan EU:n tavaraliikennelupa-ase-
tuksen 4 artiklassa tarkoitettua yhteisön liikennelupaa. Sakkorangaistuksen määräämisestä sää-
detään sakon ja rikesakon määräämisestä annetussa laissa (754/2010). 

Pykälän ehdotetun kuljettajatodistuksen hankinnan ja kuljettajalle luovuttamisen laiminlyönnin 
rangaistavuuden osalta, palautettaisiin lakiin kumotun kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä 
annetun lain (693/2006) 32 §:n mukainen lähes vastaava seuraamus liikenteenharjoittajalle. Ky-
seisen lain 32 §:n mukaisesti se, joka harjoittaa laissa tarkoitettua liikennettä ilman asianmu-
kaista lupaa, on tuomittava luvattomasta tavaraliikenteen harjoittamisesta sakkoon tai vankeu-
teen enintään kuudeksi kuukaudeksi. Kuljettajatodistuksella viitattiin laissa yhteisön liikenne-
lupaan liittyvänä asiakirjana.  

Liikenteen palveluista annetun lain 5 §:n momentin mukaisesti Liikenne- ja viestintävirasto 
myöntää kotimaiselle liikenteenharjoittajalle kuljettajatodistuksen. EU:n tavaraliikennelupa-
asetuksen 3 artiklan yleisen periaatteen mukaisesti kansainvälisten kuljetusten suorittajalla on 
oltava yhteisön liikenneluvan lisäksi kuljettajatodistus, jos kuljettaja on kolmannen maan kan-
salainen. Kuljettajatodistuksen avulla voidaan valvoa, ovatko kolmansien maiden kuljettajat 
laillisessa työsuhteessa ja kuljetuksesta vastaavan liikenteenharjoittajan käytettävissä. EU:n ta-
varaliikennelupa-asetuksen 5 artiklan mukaisesti kuljettajatodistus myönnetään liikenteenhar-
joittajalle, jolloin liikenteenharjoittaja on velvollinen kuljettajatodistuksen hankkimiseen kol-
mannesta maasta tulevalle työntekijälle sekä kuljettajatodistuksen antamiseen kuljettajalle tä-
män kuljettaessa ajoneuvoa, jolla suoritetaan kuljetuksia asianomaiselle liikenteenharjoittajalle 
myönnettyä yhteisön liikennelupaa käyttäen. Kuljettajatodistus tulee valvonnan yhteydessä 
pyydettäessä esittää poliisi-, tulli- tai rajavartiomiehelle. Koska laiminlyönnin vaikutukset ovat 
niin olennaisia suhteessa tavoitteeseen kolmansien maiden kuljettajien oikeuksien suojelussa, 
niin tahallisuuden lisäksi myös liikenteenharjoittajan törkeä huolimaton toiminta tulisi sankti-
oida. 

Sakkorangaistuksen on arvioitu olevan oikeasuhtainen toimi tekojen haitallisuuteen, vahingol-
lisuuteen ja moitittavuuteen nähden. 
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262 a §. Liikenteessä käytettävän ajoneuvon rekisteröinti. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 
2 momentti, jonka mukaisesti liikenteessä käytettävän ajoneuvon väärästä rekisteröinnistä voi-
taisiin tuomita sakkoon tavaraliikenneluvan haltija, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuu-
desta ei ole ilmoittanut Liikenne- ja viestintävirastolle toisesta EU:n jäsenvaltiosta vuokratun 
moottorikäyttöisen ajoneuvon rekisteritunnusta ja vuokrasopimuksen kestoa. Sakkorangaistuk-
sen määräämisestä säädetään sakon ja rikesakon määräämisestä annetussa laissa (754/2010). 

Kyseisellä ehdotuksella Liikenne- ja viestintävirastolle tehtävän ilmoituksen laiminlyönnin ran-
gaistavuudella voidaan tienvarsitarkastuksissa tehokkaammin puuttua siihen, että kyseinen 
vuokrattu moottorikäyttöinen ajoneuvo on asianmukaisesti tavaraliikenneluvan haltijan käy-
tössä. Mikäli valvontaviranomaisella ei ole käytössään sakonuhkaa asianmukaisen rekisteröin-
nin oikeellisuuden varmistamiseksi, niin kyseisellä vaatimuksella ei arvion mukaan olisi halut-
tua käytännön vaikutusta. Koska ulkomaille rekisteröidyn moottorikäyttöisen ajoneuvon käyttö 
kotimaan tavaraliikenteessä ei ole aiemmin ollut mahdollista ja ilmoituksen laiminlyönnin vai-
kutukset ovat niin olennaisia suhteessa tavoitteeseen tällaisen vuokratun ajoneuvon asianmu-
kaisen käytön varmistamiseksi, niin tahallisuuden lisäksi myös liikenteenharjoittajan törkeän 
huolimattomuuden arvioidaan olevan riittävä syy sakkorangaistukseen. Kyseisten velvollisuuk-
sien laiminlyönnin rangaistavaksi säätäminen on nähty yhteiskunnan kannalta tarpeelliseksi, 
koska ilman mahdollisia seuraamuksia tavaraliikenneluvan haltijan liikenteessä käyttämää 
moottorikäyttöistä ajoneuvoa ei voitaisi kohdistaa käyttäjään eikä varmistumaan vuokrausehto-
jen täyttymisestä. Mikäli asiasta ei voitaisi varmistua, niin se olisi direktiivin 2006/1/EY vaati-
musten lisäksi ristiriidassa myös EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 16 artiklan 2 kohdan g 
alakohdan kanssa, minkä mukaisesti kansallisessa sähköisessä rekisterissä tulee olla tallennet-
tuna niiden ajoneuvojen rekisteritunnukset, jotka yrityksellä on käytettävissään. 

Sakkorangaistuksen on arvioitu olevan oikeasuhtainen toimi teon haitallisuuteen, vahingolli-
suuteen ja moitittavuuteen nähden. 

268 §. Moottorikäyttöisen ajoneuvon asiakirjoja ja luvanvaraisen liikenteen tietoja koskevat 
rikkomukset. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi niin, että sen 1 kohtaan lisätään 
kuljettajalle voitavan määrätä 40 euron liikennevirhemaksu, mikäli hänellä ei ole mukanaan 
EU:n tavaraliikennelupa-asetuksen 5 artiklassa tarkoitettua kuljettajatodistusta. Liikennevirhe-
maksun määräämisen edellytyksenä on, että liikenteenharjoittaja on hankkinut kuljettajatodis-
tuksen ja antanut sen kuljettajan käyttöön, mutta kuljettaja ei tahallaan tai huolimattomuudesta 
pidä sitä mukanaan ajoneuvossa. Lisäksi pykälän 1 momenttiin ehdotetaan uutta 2 kohtaa, jonka 
mukaisesti kuljettajalle voidaan määrätä 40 euron liikennevirhemaksu, jos ajoneuvossa ei ole 
mukana 17 §:n 3 momentissa säädettyjä toisesta EU:n jäsenvaltiosta vuokratun ajoneuvon käyt-
töä koskevia asiakirjoja. Nykyinen 2–3 kohta siirtyisi 3–4 kohdaksi. Pykälän 1 momentin muut 
kohdat säilyvät numerointia lukuun ottamatta ennallaan. 

Pykälän 1 momenttiin ehdotetun ajoneuvossa mukana pidettävien kuljettajatodistuksen ja toi-
sesta EU:n jäsenvaltiosta vuokratun ajoneuvon rekisteröintiä ja vuokrausehtoja koskevien asia-
kirjojen puuttumisen maksuseuraamuksilla voidaan tienvarsilla varmistua siitä, että kuljettaja-
todistus on hankittu, ja että ajoneuvo on asianmukaisesti luvanhaltijan käytössä. Mikäli valvon-
taviranomaisella ei ole käytössään asianmukaista tietoa kuljettajatodistuksen hankinnasta tai 
vuokratun ajoneuvon asianmukaisesta rekisteröinnistä tai sen vuokrausehtoja koskevista asia-
kirjoista, niin kyseisillä vaatimuksilla ei arvion mukaan olisi haluttua käytännön vaikutusta val-
vonnassa. Maksuseuraamusten säätäminen kyseisten velvollisuuksien laiminlyönteihin on 
nähty yhteiskunnan kannalta tarpeelliseksi, koska ilman mahdollisia seuraamuksia kuljettajalle 
ei liikenteessä käyttämää moottorikäyttöistä ajoneuvoa voitaisi tehokkaasti kohdistaa sen käyt-
täjään eikä varmistumaan vuokrausehtojen täyttymisestä. Mikäli asiasta ei voitaisi varmistua, 
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se olisi direktiivin (EU) 2022/728 vaatimusten lisäksi ristiriidassa myös EU:n liikenteenharjoit-
taja-asetuksen 16 artiklan 2 kohdan g alakohdan kanssa, minkä mukaisesti kansallisessa sähköi-
sessä rekisterissä tulee olla tallennettuna niiden ajoneuvojen rekisteritunnukset, jotka yrityksellä 
on käytettävissään 5 artiklan 1 kohdan g alakohdan mukaisesti. 

Koska laiminlyöntien vaikutukset ovat niin olennaisia suhteessa tavoitteeseen toisesta EU:n jä-
senvaltiosta vuokratun ajoneuvon asianmukaisen rekisteröinnin ja vuokrausehtojen varmista-
misessa sekä kolmansien maiden kuljettajien oikeuksien suojelun valvonnassa, niin tahallisuu-
den lisäksi myös kuljettajan huolimaton toiminta asiakirjojen mukana pitämisen velvollisuu-
dessa tulisi sanktioida.  

Liikennevirhemaksun on arvioitu olevan oikeasuhtainen toimi tekojen haitallisuuteen, vahin-
gollisuuteen ja moitittavuuteen nähden. 

7.5 Laki matkustaja-aluksen henkilöluetteloista 

1 §. Henkilöluetteloita koskevat säännökset kumottaisiin siirtymäajan jälkeen. Kumottaviksi tu-
lisivat 5 §:n 3 momentti, 6 §:n 3 momentti, 7 §:n 3 momentti, 9 – 11 §, 12 §:n 2 momentti, 13 
§, 14 §, 15 §:n 1 momentti, 18 §:n 1 momentin 5 – 9 kohdat, 22 §, 23 § ja 24 §:n 4 momentti. 

2 §. Pykälässä säädettäisiin lain voimaantulosta. Lain on tarkoitus tulla voimaan, kun rekiste-
röintidirektiivin mukainen siirtymäaika päättyy eli 21.12.2023. 

7.6 Merenkulun ympäristönsuojelulaki 

9 luku. Jätteiden vastaanottojärjestelyt satamassa 

1 §. Satamassa olevat jätteiden vastaanottolaitteet. Sataman yleisiä vastaanottovelvoitteita kos-
kevaan pykälään lisättäisiin uusi 6 momentti, jossa säädettäisiin alusjätedirektiivin 15 artiklan 
edellyttämällä tavalla sataman henkilöstön koulutuksesta. Koulutusvelvoite asetettaisiin sata-
man pitäjälle. Tämän olisi järjestettävä sataman henkilöstölle tarvittava koulutus näiden tehtä-
vien kannalta olennaisten ja ajantasaisten tietojen saamiseksi ja ylläpitämiseksi. Koulutuksessa 
on huomioitava erityisesti mahdollinen vaarallisten aineiden käsittely satamassa. Alusjätedirek-
tiivin 15 artikla edellyttää, että koulutusvaatimukset saatetaan säännöllisesti ajan tasalle tekno-
logisen innovoinnin haasteisiin vastaamiseksi, mihin nyt lisättävällä momentilla viitattaisiin 
edellyttämällä ajantasaisten tietojen saamista ja ylläpitämistä. 

8  Voimaantulo  

Lakien ehdotetaan tulevan pääosin voimaan 1.1.2023. Liikenteen palveluista annetun lain 17 
§:n 3 momentti, 262 a §:n 2 momentti sekä 268 §:n 1 momentti tulisivat kuitenkin voimaan 
vasta 6.8.2023. Lisäksi laki matkustaja-aluksen henkilöluetteloista annetun lain eräiden sään-
nösten kumoamisesta tulisi voimaan vasta 21.12.2023. 

9  Toimeenpano ja seuranta  

Uuden vähimmäiskoulutusdirektiivin 33 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on viipymättä toimi-
tettava direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säädökset kirjallisina ko-
missiolle. Komissio ilmoittaa tästä muille jäsenvaltioille. 
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Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käytöstä maanteiden tavaraliikenteessä koskevan 
direktiivin (EU) 738/2022 2 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on saatettava direktiivin noudatta-
misen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 6 päivänä elokuuta 2023, 
joista on viipymättä ilmoitettava tästä komissiolle. 

10  Suhde muihin es ityksi in  

Hallituksen esitys laiksi ajoneuvolain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi liittyy 
tässä hallituksen esityksessä ehdotettuihin toisesta EU:n jäsenvaltiosta vuokratun moottorikäyt-
töisen ajoneuvon käyttöä koskeviin muutoksiin liikenteen palveluista annetun lain 17 ja 262 a 
§:ssä. Kyseisen hallituksen esityksen hankeikkuna löytyy osoitteessa: https://valtioneu-
vosto.fi/hanke?tunnus=LVM011:00/2020. Molemmat hallituksen esitykset on tarkoitus antaa 
syksyllä 2022. 

11  Suhde perustuslaki in ja  säätämisjärjestys  

11.1 EU-säädökseen viittaaminen 

Perustuslakivaliokunta on lausuntokäytännössään korostanut, että viittaustekniikan käyttämistä 
direktiivin täytäntöönpanossa tulee pääsääntöisesti välttää (PeVL 34/2022 vp, s. 3). Perustusla-
kivaliokunta on kuitenkin käytännössään pitänyt mahdollisena sääntelyä, jossa laintasolla viita-
taan teknisluonteisten ja yksityiskohtaisten vaatimusten osalta suoraan direktiivin säännöksiin. 
Kyse on tuolloin ollut teknisluonteisesta ja yksityiskohtaisesta direktiivisääntelystä, joka on 
kohdistunut rajalliseen joukkoon ammattimaisia toimijoita, ja siitä, ettei jäsenvaltiolla ole sään-
telyn aineellisen sisällön osalta kansallista liikkumavaraa (PeVL 5/2013 vp, s. 2/II). 

Esitykseen sisältyy ehdotuksia, joilla muutettaisiin voimassa oleviin lakeihin sisältyviä vanhen-
tuneita viittauksia merenkulkijoiden vähimmäiskoulutusdirektiiviin. Muutokset koskisivat ai-
noastaan direktiivinumeron päivittämistä. Lisäksi ehdotettavat muutokset kohdistuisivat laiva-
väen pätevyysvaatimuksiin, eli niissä on kyse rajallisesta joukosta ammattimaisia toimijoita. 
Kyseinen direktiivisääntely on myös luonteeltaan yksityiskohtaista, eikä jäsenvaltioilla ole 
sääntelyn aineellisen sisällön osalta kansallista liikkumavaraa. Ehdotettuja muutoksia pidetään 
siksi perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännön valossa asianmukaisina. 

Myös 4. lakiehdotukseen sisältyy viittaukset suoraan sovellettaviin Euroopan unionin asetuk-
siin, jotka sisältävät teknisluonteista ja yksityiskohtaista sekä rajattuun joukkoon toimijoita koh-
distuvaa sääntelyä, jossa ei ole kansallista liikkumavaraa. 

11.2 Rangaistussäännökset ja maksuseuraamukset 

Liikenteen palveluista annettuun lain 262, 262 a sekä 268 §:ään ehdotetaan lisättäväksi uudet 
liikenteenharjoittajaa ja kuljettajaa koskevat seuraamukset kuljettajatodistuksen puuttumisesta 
sekä toisesta EU:n jäsenvaltiosta vuokratun moottorikäyttöisen ajoneuvon ilmoittamisvelvolli-
suuden laiminlyönnistä ja tarvittavien ajoneuvossa mukana pidettävien rekisteröintiä ja vuok-
rausta sekä mahdollista kuljettajan työsuhdetta todistavien asiakirjojen puuttumisesta. Vaikka 
laiminlyönnistä määrättävä sakkorangaistus ja liikennevirhemaksu vahvistavat osaltaan ammat-
timaisen tieliikenteen valvontaa ja sitä kautta välillisesti kuljettajien yhdenvertaista kohtelua, 
elinkeinonharjoittamista ja omaisuuden suojaa, niin sakon ja liikennevirhemaksun määräämi-
sellä on vaikutuksia maksuvelvollisen omaisuuteen. Näin ollen perusoikeuksien toteutuminen 
on otettava huomioon myös sakkorangaistusta ja maksuseuraamuksia koskevassa sääntelyssä. 
Riittävän tehokkaalla seuraamussääntelyllä tavoitellaan tahallisten laiminlyöntien ennaltaeh-
käisyä. 
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Hyväksyttävyyden vaatimus edellyttää, että sakkorangaistukselle ja maksuseuraamukselle on 
esitettävä painava yhteiskunnallinen tarve ja perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävä pe-
ruste. Eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännön perusteella fiskaaliset intressit 
eivät ole hyväksyttäviä syitä seuraamussääntelylle. Seuraamuksista säätämisen perimmäiset ta-
voitteet ovat kolmannesta maasta tulevan kuljettajan työoikeuksien toteutumisen varmistami-
nen sekä toisesta EU:n jäsenvaltiosta vuokratun ajoneuvon asianmukaisen käytön varmistami-
nen luvanvaraisessa tavaraliikenteessä. Nykyinen sääntely kuljettajatodistuksen laiminlyönnin 
osalta on havaittu käytännössä tehottomaksi. Nykyisessä sääntelyssä ei toistaiseksi ole säädetty 
seuraamuksia myöskään toisesta EU:n jäsenvaltiosta vuokratun ajoneuvon ilmoittamiselle tai 
tarvittavien asiakirjojen mukana pitämiselle. Ehdotettuja sakkorangaistuksia ja maksuseuraa-
muksia koskevat säännökset vastaisivat käytännössä havaittuun tarpeeseen. Julkisen vallan teh-
tävänä on huolehtia kolmansista maista tulevan työvoiman suojelusta, johon yhdenvertaisuuden 
varmistamiseksi kuljettajatodistus on yksi keskeinen valvonnan väline. Lisäksi terveen kilpai-
lun edistämisellä ja harmaan talouden ilmentymiin puuttumisella voidaan välillisesti suojata 
myös lain mukaan toimivien liikenteenharjoittajien yhdenvertaisuutta sekä oikeutta hankkia toi-
meentulonsa elinkeinollaan. Seuraamusten säätämisellä edellä mainituille teoille, arvioidaan 
olevan enemmän hyötyä kuin haittaa ja uusilla rangaistussäännöksillä on myös painava yhteis-
kunnallinen tarve. 

Suhteellisuusvaatimus edellyttää sen arvioimista, onko sakkorangaistus tai maksuseuraamus 
välttämätön sen taustalla olevan oikeushyvän suojaamiseksi. Tältä osin tulee perustuslakivalio-
kunnan lausunnon (PeVL 23/1997 vp) mukaan arvioida, onko vastaava tavoite saavutettavissa 
muulla perusoikeuteen vähemmän puuttuvalla tavalla kuin teon säätämisellä rangaistavaksi. Eh-
dotetun 262, 262 a ja 268 §:n uusien ehdotettujen lisäysten osalta liikenteenharjoittajan laimin-
lyönnit säädettäisiin rangaistavaksi sakolla sekä kuljettajalle voitaisiin määrätä 40 euron liiken-
nevirhemaksu. Näiltä osin ehdotuksessa on huomioitu ultima ratio -periaate, jonka mukaisesti 
rikosoikeudellisen rangaistuksen käyttöön tulee turvautua vasta viimesijaisena keinona. Koko-
naisuudessaan kyseisten velvoitteiden laiminlyönneillä voidaan aiheuttaa sellaista haittaa kol-
mansista maista tulevien kuljettajien oikeuksiin sekä tiekuljetusalalle, joihin reagoimiseksi val-
vontaviranomaisella on oltava tehokkaat keinot. Kuljettajatodistuksen hankkiminen on osa lii-
kenteenharjoittajan velvollisuuksia, jos se käyttää kuljetuksissa kolmansien maiden kuljettajaa. 
Koska kuljettajatodistus todistaa kolmannesta maasta tulevan kuljettajan laillisen työsuhteen 
toteutumisen, niin mikäli liikenteenharjoittajalle ei voida antaa riittävää seuraamusta, voi se 
johtaa esimerkiksi syrjinnän ja työperäisen ihmiskaupan sekä harmaan talouden lisääntymiseen 
kuljetusalalla. Esimerkiksi 40 euron liikennevirhemaksu olisi liikenteenharjoittajalle liian vä-
häinen seuraamus. Esitystä laadittaessa on arvioitu, ettei lain noudattamisen varmistamista ole 
mahdollista saavuttaa lievemmin keinoin. 

Suhteellisuusvaatimuksista on johdettavissa myös oikeasuhtaisuuden vaatimus, joka edellyttää 
seuraamuksen ankaruuden arvioimista. Ankaruustason määrittämisessä on huomioitava sank-
tioitavan teon tai laiminlyönnin moitittavuus. Myös suojeluintressillä on arvioinnissa merki-
tystä. Oikeasuhtaisuuteen voidaan katsoa vaikuttavan keskeisesti määrättävän seuraamuksen 
suuruus ja sen suhde tekoon sekä tekijään. Sakkorangaistuksen on EU-lainsäädännöstä johtuviin 
tavaraliikenteen harjoittajaa koskevaan toisesta EU:n jäsenvaltiosta vuokratun ajoneuvon il-
moittamista ja kuljettajatodistusta koskeviin velvoitteisiin perustuen arvioitu olevan oikeasuh-
tainen toimi tekojen haitallisuuteen, vahingollisuuteen ja moitittavuuteen nähden. Lain 262 ja 
262 a §:ään ehdotettujen sakkorangaistuksen on EU-lainsäädännöstä johtuviin tavaraliikenteen 
harjoittajaa koskevaan velvollisuuteen kuljettajatodistuksen hankkimiseen ja toisesta EU:n jä-
senvaltiosta vuokratun ajoneuvon ilmoittamiseen Liikenne- ja viestintävirastolle on arvioitu 
olevan oikeasuhtainen toimi tekojen haitallisuuteen, vahingollisuuteen ja moitittavuuteen näh-
den. EU:n tavaraliikennelupa-asetuksen 3 artiklassa yhteisön liikennelupa sekä kuljettajatodis-
tus ovat verrannollisia liikenteenharjoittajan oikeuteen harjoittaa kansainvälisiä kuljetuksia. 
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Myös kumotussa laissa kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä kuljettajatodistus liittyi olennai-
sesti yhteisön liikennelupaan, minkä hankkimisen laiminlyönnistä oli mahdollisuus määrätä lii-
kenteenharjoittajalle sakkorangaistus. Vastaavasti lain 268 §:ään ehdotetun 40 euron liikenne-
virhemaksun on arvioitu olevan oikeasuhtainen maksuseuraamus kuljettajalle, joka tahallisuu-
desta tai huolimattomuudesta johtuen ei pidä mukanaan liikenteenharjoittaman hankkimaa ja 
kuljettajalle luovutettua kuljettajatodistusta. Myös toisesta EU:n jäsenvaltiosta vuokratun ajo-
neuvon käyttöä koskevien asiakirjojen puuttumisesta valvonnan yhteydessä määrättävä 40 eu-
ron liikennevirhemaksu on arvioitu oikeasuhtaiseksi seuraamukseksi kuljettajalle. Kyseinen 
kuljettajalle määrättävä liikennevirhemaksu on linjassa 268 §:ssä säädettyjen muiden mukana 
ajoneuvossa pidettävien asiakirjojen laiminlyönnin kanssa. Ehdotusten arvioidaan olevan ase-
tettuun päämäärään nähden oikeasuhtaisia, eivätkä ne muodosta kuljettajalle tai liikenteenhar-
joittajalle esteitä hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. 

Sääntelyn hyväksyttävyyden ja oikeasuhtaisuuden lisäksi sanktioista säädettäessä on perustus-
lakivaliokunnan lausunnon (PeVL 49/2017 vp) mukaan kiinnitettävä erityistä huomiota säänte-
lyn tarkkarajaisuuteen sekä sanktioiden kohteena olevien oikeusturvaan. Nämä seikat on huo-
mioitu seuraamussäännöksen täsmällisellä muotoilulla sekä täsmentämällä toimijoiden velvoit-
teitta, joiden laiminlyöntiä seuraamukset koskettavat. 

11.3 Soveltaminen Ahvenanmaalla 

Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 18 §:n 21 kohdan mukaan Ahvenanmaan maakun-
nalla on lainsäädäntövalta asioissa, jotka koskevat teitä ja kanavia, tieliikennettä, raideliiken-
nettä, veneliikennettä ja paikallisen meriliikenteen väyliä. Siltä osin kuin ehdotetut muutokset 
kuuluvat Ahvenanmaan maakunnan toimivaltaan, niitä ei sovelleta maakunnassa ilman maa-
kunnan päätöstä. Tieliikennettä koskevan säännöksen on katsottu käsittävän luvanvaraisen am-
mattiliikenteen harjoittamisen Ahvenanmaalla. Maakunnan hallitus myöntää näin ollen luvat 
tavara- ja henkilöliikenteen harjoittamiseen Ahvenanmaalla, kun taas Ahvenanmaan valtionvi-
rasto myöntää tavara- ja henkilöliikenteen yhteisöluvat EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen, 
EU:n tavaraliikennelupa-asetuksen ja kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä 
koskevista yhteisistä säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta  annetun ase-
tuksen (EY) N:o 1073/2009 nojalla, koska kyseiset luvat ovat kansainvälisiä ja kuuluvat siten 
valtakunnan toimivaltaan. Myös ajoneuvojen ja niiden omistajien, haltijoiden sekä ammatti-
maista tavaran kuljettamista harjoittavien palveluntarjoajien rekisteröintiin liittyvät asiat on 
nähty kuuluvaksi Ahvenanmaan maakunnan toimivaltaan. 

Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 27 §:n 13 kohdan mukaan valtakunnan lainsäädän-
tövaltaan kuuluvat kauppamerenkulkua ja kauppamerenkulun väyliä koskevat asiat. Lisäksi val-
takunnan toimivaltaan kuuluvat merenkulun pätevyyksistä päättäminen. 

Esityksessä olevat perusoikeusliitännäiset ehdotukset ovat täsmällisiä, tarkkarajaisia, ja perus-
tellussa suhteessa suojeltaviin oikeushyviin nähden. Lisäksi ehdotettu sääntely on rajattu vain 
siihen laajuuteen, joka on katsottava esityksen tavoitteiden toteuttamisen kannalta välttämättö-
mäksi ja oikeasuhtaiseksi. Ehdotuksilla ei puututa perustuslaissa turvattujen oikeuksien ydin-
alueelle. 

Edellä esitetyn arvioinnin perusteella esitetään, että esitys voidaan käsitellä tavallisessa lain-
säätämisjärjestyksessä. 

 
Ponsi 
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Koska ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämistä maanteiden tavaraliikenteessä 
ja merenkulkijoiden vähimmäiskoulutusta koskevissa direktiiveissä sekä yhteisön liikennelupia 
koskevissa asetuksissa on säännöksiä, jotka ehdotetaan pantaviksi täytäntöön lailla ja joita 
ehdotetaan täydennettäväksi lailla, annetaan eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 

1. 

Laki 

aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain 

(1686/2009) 3, 64, 66, 67, 71 ja 73 §, sellaisina kuin ne ovat, 3 § osaksi laissa 783/2019 sekä 
64, 66, 67, 71 ja 73 § laissa 946/2018, seuraavasti: 
 

3 § 

Lain soveltamisalaan kuuluvat alukset 

Tätä lakia sovelletaan suomalaiseen alukseen Suomen vesialueella ja Suomen vesialueen ul-
kopuolella sekä ulkomaiseen alukseen Suomen vesialueella sen mukaan kuin jäljempänä sää-
detään. 

Tätä lakia sovelletaan suomalaiseen kalastusalukseen, jonka pituus on vähintään 10 metriä. 
Kotimaanliikenteen liikennealueella I lakia sovelletaan kuitenkin vain sellaiseen kalastusaluk-
seen, jonka pituus on vähintään 12 metriä. Lisäksi lakia sovelletaan kalastusalusten luokkaan 
III kuuluvaan ulkomaiseen kalastusalukseen, jota käytetään pyyntiin Suomen aluevesillä tai 
joka purkaa saaliinsa Suomen satamassa. 

Tätä lakia ei sovelleta huviveneeseen, huvialukseen, vuokraveneeseen eikä sellaiseen ohjaus-
köyden tai sitä korvaavan Liikenne-ja viestintäviraston hyväksymän muun laitteiston ohjaa-
maan lossiin, joka ei ole liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) 6 §:n mu-
kaisesti osa maantietä.  

Tätä lakia ei sovelleta seuraaviin aluksiin, jos ne katsastetaan asianmukaisessa muussa kat-
sastusjärjestelmässä: 

1) puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen alukseen, jota ei säännöllisesti käytetä yleisessä 
liikenteessä matkustajien tai lastin kuljettamiseen; eikä 

2) alukseen, jota käytetään sellaisessa vapaaehtoisessa meripelastustoiminnassa, joka ei ole 
kaupallista toimintaa. 
 

64 § 

Aluksenmittauksen suorittajat 

Suomalaisen aluksen aluksenmittauksen suorittaa Liikenne- ja viestintävirasto, hyväksytty 
luokituslaitos tai Liikenne- ja viestintäviraston nimeämä aluksenmittaaja, joka ei toimi Lii-
kenne- ja viestintäviraston palveluksessa. 
 

66 § 

Aluksenmittauksen hakeminen ja järjestäminen 

Laivanisännän tai hänen edustajansa on haettava kirjallisesti aluksenmittausta Liikenne- ja 
viestintävirastolta, hyväksytyltä luokituslaitokselta tai nimetyltä aluksenmittaajalta. 
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Liikenne- ja viestintävirasto antaa määräykset hakemukseen liitettävistä tiedoista, hakemuk-
sen ajankohdasta ja aluksenmittauksen järjestämisestä. 
 

67 § 

Aluksenmittaus ja mittakirja 

Alus, jonka pituus on vähintään 12 metriä, on mitattava ennen sen asettamista liikenteeseen 
suomalaisena aluksena. Laivanisännän tai aluksen päällikön pyynnöstä voidaan mitata myös 
alus, jonka pituus on alle 12 metriä. 

Kun aluksen rakennustyö on edistynyt niin pitkälle, että aluksen yläkansi on paikoillaan, aluk-
senmittaajaa voidaan pyytää laatimaan kannenalaista tilaa koskeva väliaikainen mittaus. 

Liikenne- ja viestintävirasto tai hyväksytty luokituslaitos antaa aluksenmittauksen perusteella 
alukselle aluksenmittausyleissopimuksen mukaisen mittakirjan. 
 

71 § 

Suezin kanavan ja Panaman kanavan mittakirjat 

Liikenne- ja viestintävirasto voi laivanisännän tai aluksen päällikön pyynnöstä antaa suoma-
laiselle alukselle englannin kielellä laaditun Suezin kanavan mittakirjan tai Panaman kanavan 
mittakirjan. Tällainen mittakirja voidaan antaa myös Suomen satamassa olevalle ulkomaiselle 
alukselle, jos laivanisäntä tai aluksen päällikkö sitä Liikenne- ja viestintävirastolta pyytää. 

Suezin kanavan mittakirjan tai Panaman kanavan mittakirjan myöntäminen tulee tehdä Suezin 
kanavan tai Panaman kanavan kulloinkin voimassaolevien aluksenmittaussääntöjen mukaisesti. 
 

73 § 

Mittakirjan tietoihin vaikuttavat muutokset 

Jos aluksessa on mittakirjan saamisen jälkeen tapahtunut sen vetoisuuteen vaikuttavia muu-
toksia, laivanisännän tai aluksen päällikön on ilmoitettava siitä viipymättä Liikenne- ja viestin-
tävirastolle tai hyväksytylle luokituslaitokselle. Aluksen vetoisuus on määritettävä uudelleen ja 
alukselle on annettava uusi, aluksenmittausyleissopimuksen mukainen mittakirja aluksenmit-
tausyleissopimuksessa määrättyä aikarajoitusta noudattaen. 

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan myös, kun aluksen lastitiloiksi merkitsemättömiä 
tiloja käytetään lastitiloina. 

Jos 1 momentissa tarkoitetut muutokset todetaan ulkomaisessa aluksessa, jolla on aluksenmit-
tausyleissopimuksen mukainen mittakirja, Liikenne- ja viestintäviraston on ilmoitettava siitä 
aluksen lippuvaltion aluksenmittausviranomaisille. 

Jos aluksen nimi tai kotipaikka muuttuu tai aluksen tiedoissa tapahtuu muita mittakirjan tie-
toihin vaikuttavia muutoksia, laivanisännän tai hänen edustajansa on viipymättä haettava kirjal-
lisesti uutta mittakirjaa Liikenne- ja viestintävirastolta. 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20  . 

————— 
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2. 

Laki 

alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 11 e ja 23 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain (370/1995) 11 e § sekä 23 §:n johdan-

tokappale ja 4 kohta, sellaisina kuin ne ovat, 11 e § laissa 1138/2010 sekä 23 §:n johdantokap-
pale ja 4 kohta laissa 543/2004, seuraavasti: 
 

11 e § 

Poikkeukset 

PSC-direktiivin mukainen aluksen pakollinen tarkastus voidaan jättää suorittamatta, jos: 
1) valvontaviranomainen katsoo, että tarkastus vaarantaisi tarkastajan, aluksen tai sen laiva-

väen tai sataman turvallisuuden tai meriympäristön; 
2) alus käy satamassa yöaikaan muutoin kuin säännöllisessä liikenteessä; tai 
3) alus käy ankkuripaikassa yöaikaan tai aluksen käynti ankkuripaikassa kestää niin lyhyen 

ajan, ettei tarkastusta voida tyydyttävällä tavalla suorittaa. 
Valvontaviranomaisen on tehtävä merkintä tarkastustietokantaan, jos tarkastus jätetään suo-

rittamatta. 
 

23 § 

Tarkemmat säännökset ja määräykset 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan PSC-direktiivin täytäntöön panemiseksi säätää: 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

4) laivaväen pätevyyden ja viestintäkyvyn ja kielitaidon tarkastuksesta ottaen huomioon me-
renkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
(EU) 2022/993 asiaa koskevat säännökset; 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20  . 

————— 
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3. 

Laki 

laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 2 ja 13 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain (1687/2009) 2 §:n 3 

kohta ja 13 §:n otsikko, sellaisina kuin ne ovat laissa 976/2018, seuraavasti: 
 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

3) merenkulkijoiden vähimmäiskoulutusdirektiivillä merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuk-
sesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä (EU) 2022/993; 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

13 § 

Kansi- ja konepäällystöltä vaadittavasta pätevyydestä poikkeaminen 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20  . 

————— 
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4. 

Laki 

liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) 13 §, 97 §:n 2 kohta ja 268 §:n 1 

momentti, sellaisina kuin ne ovat, 13 § laissa 371/2019, 97 §:n 2 kohta laissa 301/2018 ja 268 
§:n 1 momentti laeissa 731/2018 ja 299/2021, sekä 

lisätään 17 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 60/2022, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 
momentti siirtyy 4 momentiksi, 262 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 60/2022, uusi 2 momentti 
ja 262 a §:ään, sellaisena kuin se on laissa 60/2922, uusi 2 momentti seuraavasti: 
 

13 § 

Henkilö- ja tavaraliikenneluvan haltijan pitäminen riskiyrityksenä 

EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 12 artiklassa tarkoitettuna riskiyrityksenä pidetään hen-
kilö- ja tavaraliikenneluvan haltijaa, joka määritellään riskiyritykseksi seuraavien asetusten pe-
rusteella: 

1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1071/2009 täydentämisestä sel-
laisten unionin sääntöjen vakavien rikkomusten luokittelun osalta, jotka voivat johtaa maan-
tieliikenteen harjoittajan hyvämaineisuuden menettämiseen, ja Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiivin 2006/22/EY liitteen III muuttamisesta annettu komission asetus (EU) 
2016/403; sekä 

2) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/22/EY soveltamissääntöjen vahvista-
misesta kuljetusyritysten riskiluokituksen yhteisen laskentakaavan osalta annettu komission 
täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/695. 
 

17 § 

Liikenteessä käytettävä ajoneuvo 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Tavaraliikenneluvan haltija saa käyttää toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon rekisteröityä 

vuokrattua moottorikäyttöistä ajoneuvoa tavaraliikenteessä kahden perättäisen kuukauden ajan 
kalenterivuodessa ilman ajoneuvon rekisteröintiä Suomeen. Tavaraliikenneluvan haltijan on en-
nen tällaisen ajoneuvon käyttämistä ilmoitettava Liikenne- ja viestintävirastolle ajoneuvon re-
kisteritunnus sekä vuokrasopimuksen kesto, jotka ehtojen täyttyessä merkitään 216 §:ssä tar-
koitettuun liikenneasioiden rekisteriin. Vuokrasopimuksen kesto saa olla enintään kaksi kuu-
kautta. Tällaisten vuokrattujen ajoneuvojen lukumäärä saa olla enintään 25 prosenttia yrityksen 
luvanvaraiseen tavaraliikenteeseen rekisteröidystä moottorikäyttöisestä ajoneuvokannasta. Jos 
yrityksen moottorikäyttöinen ajoneuvokanta koostuu kahdesta tai kolmesta ajoneuvosta, voi yri-
tys käyttää yhtä tällaista vuokrattua ajoneuvoa. Tällaisessa vuokratussa ajoneuvossa on pidet-
tävä mukana sähköisessä tai paperimuodossa oleva ajoneuvon rekisteröintitodistus sekä vuok-
rasopimus tai sen oikeaksi todistettu jäljennös sekä työsopimus tai sen oikeaksi todistettu jäl-
jennös, jos kuljettaja ei ole ajoneuvon varsinainen vuokraaja. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
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97 § 

Laivaväen pätevyyksiä koskevat määritelmät 

Tässä luvussa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

2) merenkulkijoiden vähimmäiskoulutusdirektiivillä merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuk-
sesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä (EU) 2022/993; 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

262 § 

Luvaton ammattimaisen liikenteen harjoittaminen 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Luvattomasta ammattimaisen liikenteen harjoittamisesta tuomitaan sakkoon myös tavaralii-

kenneluvan haltija, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta harjoittaa luvanvaraista ta-
varoiden kuljettamista tiellä ilman EU:n tavaraliikennelupa-asetuksen 5 artiklassa tarkoitettua 
kuljettajatodistusta. 
 

262 a § 

Liikenteessä käytettävän ajoneuvon väärä rekisteröinti 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Liikenteessä käytettävän ajoneuvon väärästä rekisteröinnistä tuomitaan myös tavaraliikenne-

luvan haltija, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta ei ole ilmoittanut Liikenne- ja 
viestintävirastolle toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta vuokratun moottorikäyttöisen ajo-
neuvon rekisteritunnusta ja vuokrasopimuksen kestoa. 
 

268 § 

Moottorikäyttöisen ajoneuvon asiakirjoja ja luvanvaraisen liikenteen tietoja koskevat rikko-
mukset 

Kuljettajalle voidaan määrätä 40 euron liikennevirhemaksu, jos hän tahallaan tai huolimatto-
muudesta rikkoo, mitä moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljetettaessa vaadittavien asiakirjojen 
mukana pitämisestä säädetään: 

1) EU:n tavaraliikennelupa-asetuksen 4 artiklan 6 kohdassa tai 5 artiklassa tai EU:n kansain-
välistä linja-autoliikennettä koskevan asetuksen 19 artiklan 1 kohdassa; 

2) 17 §:n 3 momentissa; 
3) 39 §:ssä; tai 
4) 151 §:n 2 momentin 1 kohdassa. 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20  . 
Sen 17 §:n 3 momentti, 262 a §:n 2 momentti sekä 268 §:n 1 momentti tulevat kuitenkin 

voimaan vasta 6 päivänä elokuuta 2023. 
————— 
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5. 

Laki 

matkustaja-aluksen henkilöluetteloista annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 § 
 

Tällä lailla kumotaan matkustaja-aluksen henkilöluetteloista annetun lain (1038/2009) 5 §:n 
3 momentti, 6 §:n 3 momentti, 7 §:n 3 momentti, 9 - 11 §, 12 §:n 2 momentti, 13 ja 14 §, 15 §:n 
1 momentti, 18 §:n 1 momentin 5 – 9 kohta, 22 ja 23 § sekä 24 §:n 4 momentti, sellaisina kuin 
niistä ovat 5 §:n 3 momentti, 6 §:n 3 momentti, 7 §:n 3 momentti, 12 §:n 2 momentti, 15 §:n 1 
momentti ja 18 §:n 1 momentin 5 – 9 kohta laissa 171/2019, 10, 13, 14 ja 22 § laissa 988/2018 
sekä 24 §:n 4 momentti laissa 1536/2019. 
 

2 § 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20  . 

————— 
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6. 

Laki 

merenkulun ympäristönsuojelulain 9 luvun 1 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) 9 luvun 1 §:ään, sellaisena kuin se 

on laissa 669/2021, uusi 6 momentti seuraavasti: 
 

9 luku 

Jätteiden vastaanottojärjestelyt satamassa 

1 § 

Satamassa olevat jätteiden vastaanottolaitteet 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Sataman pitäjän on järjestettävä sataman henkilöstölle tarvittava koulutus näiden tehtävien 

kannalta olennaisten ja ajantasaisten tietojen saamiseksi ja ylläpitämiseksi. Koulutuksessa on 
huomioitava erityisesti mahdollinen vaarallisten aineiden käsittely satamassa. 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20  . 

————— 
 
 
 
 
Helsingissä 10.11.2022 

 
Pääministeri 

Sanna Marin 

 
 
 
 

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 

1. 

Laki 

aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain 

(1686/2009) 3, 64, 66, 67, 71 ja 73 §, sellaisina kuin ne ovat, 3 § osaksi laissa 783/2019 sekä 
64, 66, 67, 71 ja 73 § laissa 946/2018, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

3 § 

Lain soveltamisalaan kuuluvat alukset 

Tätä lakia sovelletaan suomalaiseen aluk-
seen Suomen vesialueella ja Suomen vesialu-
een ulkopuolella sekä ulkomaiseen alukseen 
Suomen vesialueella sen mukaan kuin jäljem-
pänä säädetään. 

Tätä lakia sovelletaan suomalaiseen kalas-
tusalukseen, jonka pituus on vähintään 10 
metriä. Kotimaanliikenteen liikennealueella I 
lakia sovelletaan kuitenkin vain sellaiseen ka-
lastusalukseen, jonka pituus on vähintään 12 
metriä. Lisäksi lakia sovelletaan kalastusalus-
ten luokkaan III kuuluvaan ulkomaiseen ka-
lastusalukseen, jota käytetään pyyntiin Suo-
men aluevesillä tai joka purkaa saaliinsa Suo-
men satamassa. 

Tätä lakia ei sovelleta huviveneeseen, hu-
vialukseen eikä vuokraveneeseen. 
 
 
 
 
 

Tätä lakia ei sovelleta seuraaviin aluksiin, 
jos ne katsastetaan asianmukaisessa muussa 
katsastusjärjestelmässä: 

1) puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen 
alukseen, jota ei säännöllisesti käytetä ylei-
sessä liikenteessä matkustajien tai lastin kul-
jettamiseen; eikä 

3 § 

Lain soveltamisalaan kuuluvat alukset 

Tätä lakia sovelletaan suomalaiseen aluk-
seen Suomen vesialueella ja Suomen vesialu-
een ulkopuolella sekä ulkomaiseen alukseen 
Suomen vesialueella sen mukaan kuin jäljem-
pänä säädetään. 

Tätä lakia sovelletaan suomalaiseen kalas-
tusalukseen, jonka pituus on vähintään 10 
metriä. Kotimaanliikenteen liikennealueella I 
lakia sovelletaan kuitenkin vain sellaiseen ka-
lastusalukseen, jonka pituus on vähintään 12 
metriä. Lisäksi lakia sovelletaan kalastusalus-
ten luokkaan III kuuluvaan ulkomaiseen ka-
lastusalukseen, jota käytetään pyyntiin Suo-
men aluevesillä tai joka purkaa saaliinsa Suo-
men satamassa. 

Tätä lakia ei sovelleta huviveneeseen, hu-
vialukseen, vuokraveneeseen eikä sellaiseen 
ohjausköyden tai sitä korvaavan Liikenne-ja 
viestintäviraston hyväksymän muun laitteis-
ton ohjaamaan lossiin, joka ei ole liikennejär-
jestelmästä ja maanteistä annetun lain 
(503/2005) 6 §:n mukaisesti osa maantietä. 

Tätä lakia ei sovelleta seuraaviin aluksiin, 
jos ne katsastetaan asianmukaisessa muussa 
katsastusjärjestelmässä: 

1) puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen 
alukseen, jota ei säännöllisesti käytetä ylei-
sessä liikenteessä matkustajien tai lastin kul-
jettamiseen; eikä 
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Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

2) alukseen, jota käytetään sellaisessa va-
paaehtoisessa meripelastustoiminnassa, joka 
ei ole kaupallista toimintaa. 
 

64 § 

Aluksenmittauksen suorittajat 

Suomalaisen aluksen aluksenmittauksen 
suorittaa Liikenne- ja viestintävirasto tai Lii-
kenne- ja viestintäviraston nimeämä aluksen-
mittaaja, joka ei toimi Liikenne- ja viestintä-
viraston palveluksessa. 
 
 

66 § 

Aluksenmittauksen hakeminen ja järjestämi-
nen 

Laivanisännän tai hänen edustajansa on ha-
ettava kirjallisesti aluksenmittausta Liikenne- 
ja viestintävirastolta tai nimetyltä aluksenmit-
taajalta. 

Liikenne- ja viestintävirasto antaa määräyk-
set hakemukseen liitettävistä tiedoista, hake-
muksen ajankohdasta ja aluksenmittauksen 
järjestämisestä. 
 

67 § 

Aluksenmittaus ja mittakirja 

Alus, jonka pituus on vähintään 12 metriä, 
on mitattava ennen sen asettamista liikentee-
seen suomalaisena aluksena. Laivanisännän 
tai aluksen päällikön pyynnöstä voidaan mi-
tata myös alus, jonka pituus on alle 12 metriä. 

Kun aluksen rakennustyö on edistynyt niin 
pitkälle, että aluksen yläkansi on paikoillaan, 
aluksenmittaajaa voidaan pyytää laatimaan 
kannenalaista tilaa koskeva väliaikainen mit-
taus. 

Liikenne- ja viestintävirasto antaa aluksen-
mittauksen perusteella alukselle aluksenmit-
tausyleissopimuksen mukaisen mittakirjan. 
 
 

71 § 

2) alukseen, jota käytetään sellaisessa va-
paaehtoisessa meripelastustoiminnassa, joka 
ei ole kaupallista toimintaa. 
 

64 § 

Aluksenmittauksen suorittajat 

Suomalaisen aluksen aluksenmittauksen 
suorittaa Liikenne- ja viestintävirasto, hyväk-
sytty luokituslaitos tai Liikenne- ja viestintä-
viraston nimeämä aluksenmittaaja, joka ei 
toimi Liikenne- ja viestintäviraston palveluk-
sessa. 
 

66 § 

Aluksenmittauksen hakeminen ja järjestämi-
nen 

Laivanisännän tai hänen edustajansa on ha-
ettava kirjallisesti aluksenmittausta Liikenne- 
ja viestintävirastolta, hyväksytyltä luokituslai-
tokselta tai nimetyltä aluksenmittaajalta. 

Liikenne- ja viestintävirasto antaa määräyk-
set hakemukseen liitettävistä tiedoista, hake-
muksen ajankohdasta ja aluksenmittauksen 
järjestämisestä. 
 

67 § 

Aluksenmittaus ja mittakirja 

Alus, jonka pituus on vähintään 12 metriä, 
on mitattava ennen sen asettamista liikentee-
seen suomalaisena aluksena. Laivanisännän 
tai aluksen päällikön pyynnöstä voidaan mi-
tata myös alus, jonka pituus on alle 12 metriä. 

Kun aluksen rakennustyö on edistynyt niin 
pitkälle, että aluksen yläkansi on paikoillaan, 
aluksenmittaajaa voidaan pyytää laatimaan 
kannenalaista tilaa koskeva väliaikainen mit-
taus. 

Liikenne- ja viestintävirasto tai hyväksytty 
luokituslaitos antaa aluksenmittauksen perus-
teella alukselle aluksenmittausyleissopimuk-
sen mukaisen mittakirjan. 
 

71 § 
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Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

Suezin kanavan ja Panaman kanavan mitta-
kirjat 

Liikenne- ja viestintävirasto voi laivanisän-
nän tai aluksen päällikön pyynnöstä antaa suo-
malaiselle alukselle englannin kielellä laadi-
tun Suezin kanavan mittakirjan tai Panaman 
kanavan mittakirjan. Tällainen mittakirja voi-
daan antaa myös Suomen satamassa olevalle 
ulkomaiselle alukselle, jos laivanisäntä tai 
aluksen päällikkö sitä Liikenne- ja viestintävi-
rastolta pyytää. 

Aluksenmittaus ja vetoisuuden määrittele-
minen tulee tehdä Suezin kanavan tai Pana-
man kanavan kulloinkin voimassaolevien 
aluksenmittaussääntöjen mukaisesti. 
 
 

73 § 

Mittakirjan tietoihin vaikuttavat muutokset 

Jos aluksessa on mittakirjan saamisen jäl-
keen tapahtunut sen vetoisuuteen vaikuttavia 
muutoksia, laivanisännän tai aluksen päälli-
kön on ilmoitettava siitä viipymättä Liikenne- 
ja viestintävirastolle. Aluksen vetoisuus on 
määritettävä uudelleen ja alukselle on annet-
tava uusi, aluksenmittausyleissopimuksen 
mukainen mittakirja aluksenmittausyleissopi-
muksessa määrättyä aikarajoitusta noudat-
taen. 

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan 
myös, kun aluksen lastitiloiksi merkitsemättö-
miä tiloja käytetään lastitiloina. 

Jos 1 momentissa tarkoitetut muutokset to-
detaan ulkomaisessa aluksessa, jolla on aluk-
senmittausyleissopimuksen mukainen mitta-
kirja, Liikenne- ja viestintäviraston on ilmoi-
tettava siitä aluksen lippuvaltion aluksenmit-
tausviranomaisille. 

Jos aluksen nimi tai kotipaikka muuttuu tai 
aluksen tiedoissa tapahtuu muita mittakirjan 
tietoihin vaikuttavia muutoksia, laivanisännän 
tai hänen edustajansa on viipymättä haettava 
kirjallisesti uutta mittakirjaa Liikenne- ja vies-
tintävirastolta. 

Suezin kanavan ja Panaman kanavan mitta-
kirjat 

Liikenne- ja viestintävirasto voi laivanisän-
nän tai aluksen päällikön pyynnöstä antaa suo-
malaiselle alukselle englannin kielellä laadi-
tun Suezin kanavan mittakirjan tai Panaman 
kanavan mittakirjan. Tällainen mittakirja voi-
daan antaa myös Suomen satamassa olevalle 
ulkomaiselle alukselle, jos laivanisäntä tai 
aluksen päällikkö sitä Liikenne- ja viestintävi-
rastolta pyytää. 

Suezin kanavan mittakirjan tai Panaman 
kanavan mittakirjan myöntäminen tulee tehdä 
Suezin kanavan tai Panaman kanavan kulloin-
kin voimassaolevien aluksenmittaussääntöjen 
mukaisesti. 
 

73 § 

Mittakirjan tietoihin vaikuttavat muutokset 

Jos aluksessa on mittakirjan saamisen jäl-
keen tapahtunut sen vetoisuuteen vaikuttavia 
muutoksia, laivanisännän tai aluksen päälli-
kön on ilmoitettava siitä viipymättä Liikenne- 
ja viestintävirastolle tai hyväksytylle luokitus-
laitokselle. Aluksen vetoisuus on määritettävä 
uudelleen ja alukselle on annettava uusi, aluk-
senmittausyleissopimuksen mukainen mitta-
kirja aluksenmittausyleissopimuksessa mää-
rättyä aikarajoitusta noudattaen. 

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan 
myös, kun aluksen lastitiloiksi merkitsemättö-
miä tiloja käytetään lastitiloina. 

Jos 1 momentissa tarkoitetut muutokset to-
detaan ulkomaisessa aluksessa, jolla on aluk-
senmittausyleissopimuksen mukainen mitta-
kirja, Liikenne- ja viestintäviraston on ilmoi-
tettava siitä aluksen lippuvaltion aluksenmit-
tausviranomaisille. 

Jos aluksen nimi tai kotipaikka muuttuu tai 
aluksen tiedoissa tapahtuu muita mittakirjan 
tietoihin vaikuttavia muutoksia, laivanisännän 
tai hänen edustajansa on viipymättä haettava 
kirjallisesti uutta mittakirjaa Liikenne- ja vies-
tintävirastolta. 
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Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta 20   

.  . 
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2. 

Laki 

alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 11 e ja 23 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain (370/1995) 11 e § sekä 23 §:n johdan-

tokappale ja 4 kohta, sellaisina kuin ne ovat, 11 e § laissa 1138/2010 sekä 23 §:n johdantokap-
pale ja 4 kohta laissa 543/2004, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

11 e § 

Poikkeukset 

PSC-direktiivin mukainen aluksen pakolli-
nen tarkastus voidaan jättää suorittamatta, jos: 

1) valvontaviranomainen katsoo, että tar-
kastus vaarantaisi tarkastajan, aluksen tai sen 
laivaväen tai sataman turvallisuuden tai me-
riympäristön; 

2) alus käy satamassa yöaikaan muutoin 
kuin säännöllisessä liikenteessä; tai 

3) alus käy ankkuripaikassa yöaikaan tai 
aluksen käynti satamassa tai ankkuripaikassa 
kestää niin lyhyen ajan, ettei tarkastusta voida 
tyydyttävällä tavalla suorittaa. 

Valvontaviranomaisen on tehtävä merkintä 
tarkastustietokantaan, jos tarkastus jätetään 
suorittamatta. 
 

23 § 

Tarkemmat säännökset ja määräykset 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan 
PSCdirektiivin täytäntöön panemiseksi sää-
tää: 
— — — — — — — — — — — — — — 

4) laivaväen pätevyyden ja viestintäkyvyn 
ja kielitaidon tarkastuksesta ottaen huomioon 
merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2001/25/EY asiaa koskevat sään-
nökset; 
— — — — — — — — — — — — — — 

11 e § 

Poikkeukset 

PSC-direktiivin mukainen aluksen pakolli-
nen tarkastus voidaan jättää suorittamatta, jos: 

1) valvontaviranomainen katsoo, että tar-
kastus vaarantaisi tarkastajan, aluksen tai sen 
laivaväen tai sataman turvallisuuden tai me-
riympäristön; 

2) alus käy satamassa yöaikaan muutoin 
kuin säännöllisessä liikenteessä; tai 

3) alus käy ankkuripaikassa yöaikaan tai 
aluksen käynti ankkuripaikassa kestää niin ly-
hyen ajan, ettei tarkastusta voida tyydyttävällä 
tavalla suorittaa. 

Valvontaviranomaisen on tehtävä merkintä 
tarkastustietokantaan, jos tarkastus jätetään 
suorittamatta. 
 

23 § 

Tarkemmat säännökset ja määräykset 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan PSC-
direktiivin täytäntöön panemiseksi säätää: 
 
— — — — — — — — — — — — — — 

4) laivaväen pätevyyden ja viestintäkyvyn 
ja kielitaidon tarkastuksesta ottaen huomioon 
merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin (EU) 2022/993 asiaa koskevat 
säännökset; 
— — — — — — — — — — — — — — 
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Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta 20  

.  . 
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3. 

Laki 

laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 2 ja 13 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain (1687/2009) 2 §:n 3 

kohta ja 13 §:n otsikko, sellaisina kuin ne ovat laissa 976/2018, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa ja sen nojalla annetuissa sään-
nöksissä ja määräyksissä tarkoitetaan: 

— — — — — — — — — — — — — — 
3) merenkulkijoiden vähimmäiskoulutusdi-

rektiivillä merenkulkijoiden vähimmäiskou-
lutuksesta annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviä 2008/106/EY; 

— — — — — — — — — — — — — — 
 

13 § 

Miehitystodistuksessa määrätystä pätevyy-
destä poikkeaminen 

— — — — — — — — — — — — — — 
 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa ja sen nojalla annetuissa sään-
nöksissä ja määräyksissä tarkoitetaan: 

— — — — — — — — — — — — — — 
3) merenkulkijoiden vähimmäiskoulutusdi-

rektiivillä merenkulkijoiden vähimmäiskou-
lutuksesta annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviä (EU) 2022/993; 

— — — — — — — — — — — — — — 
 

13 § 

Kansi- ja konepäällystöltä vaadittavasta pä-
tevyydestä poikkeaminen 

— — — — — — — — — — — — — — 
 

Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta 20  
.  . 
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4. 

Laki 

liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) 13 §, 97 §:n 2 kohta ja 268 §:n 1 

momentti, sellaisina kuin ne ovat, 13 § laissa 371/2019, 97 §:n 2 kohta laissa 301/2018 ja 268 
§:n 1 momentti laeissa 731/2018 ja 299/2021, sekä 

lisätään 17 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 60/2022, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 
momentti siirtyy 4 momentiksi, 262 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 60/2022, uusi 2 momentti 
ja 262 a §:ään, sellaisena kuin se on laissa 60/2922, uusi 2 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

13 § 

Henkilö- ja tavaraliikenneluvan haltijan pitä-
minen riskiyrityksenä 

EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 12 ar-
tiklassa tarkoitettuna riskiyrityksenä pidetään 
henkilö- ja tavaraliikenneluvan haltijaa, joka 
on tuomittu rangaistukseen tai jolle on mää-
rätty seuraamuksia 8 §:n 1 momentissa tai 9 
§:n 1 momentissa tarkoitetuista rikoksista tai 
rikkomuksista ja näiden tekojen määrä on 
mainittujen lainkohtien mukainen. Riskiyri-
tyksenä pidetään myös henkilö- ja tavaralii-
kenneluvan haltijaa, jonka liikenteestä vas-
taava henkilö, toimitusjohtaja tai vastuunalai-
nen yhtiömies on tuomittu rangaistukseen tai 
jonka liikenteestä vastaavalle henkilölle, toi-
mitusjohtajalle tai vastuunalaiselle yhtiömie-
helle on määrätty seuraamuksia 8 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetuista rikoksista tai rikko-
muksista ja näiden tekojen määrä on mainitun 
lainkohdan mukainen. 
 
 
 
 
 

Henkilö- ja tavaraliikenneluvan haltija lak-
kaa olemasta riskiyritys, jos sitä tai sen liiken-
teestä vastaavaa henkilöä, toimitusjohtajaa ja 

13 § 

Henkilö- ja tavaraliikenneluvan haltijan pitä-
minen riskiyrityksenä 

EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 12 ar-
tiklassa tarkoitettuna riskiyrityksenä pidetään 
henkilö- ja tavaraliikenneluvan haltijaa, joka 
määritellään riskiyritykseksi seuraavien ase-
tusten perusteella: 
 
 

1) Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tuksen (EY) N:o 1071/2009 täydentämisestä 
sellaisten unionin sääntöjen vakavien rikko-
musten luokittelun osalta, jotka voivat johtaa 
maantieliikenteen harjoittajan hyvämainei-
suuden menettämiseen, ja Euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiivin 2006/22/EY 
liitteen III muuttamisesta annettu komission 
asetus (EU) 2016/403; sekä  

2) Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivin 2006/22/EY soveltamissääntöjen 
vahvistamisesta kuljetusyritysten riskiluoki-
tuksen yhteisen laskentakaavan osalta annettu 
komission täytäntöönpanoasetus (EU) 
2022/695. 
 

(poistetaan) 
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Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

vastuunalaista yhtiömiestä ei viimeksi kulu-
neen vuoden aikana ole tuomittu uusista ri-
koksista tai rikkomuksista tai jos rikosten ja 
rikkomusten kokonaismäärä on laskenut alle 
sen, mitä 8 §:n 1 momentissa tai 9 §:n 1 mo-
mentissa säädetään. 
 

17 § 

Liikenteessä käytettävä ajoneuvo 

— — — — — — — — — — — — — — 
(uusi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — — 
 

97 § 

Laivaväen pätevyyksiä koskevat määritelmät 

Tässä luvussa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
 
 
 
 
 
 

17 § 

Liikenteessä käytettävä ajoneuvo 

— — — — — — — — — — — — — — 
Tavaraliikenneluvan haltija saa käyttää toi-

seen Euroopan unionin jäsenvaltioon rekiste-
röityä vuokrattua moottorikäyttöistä ajoneu-
voa tavaraliikenteessä kahden perättäisen 
kuukauden ajan kalenterivuodessa ilman ajo-
neuvon rekisteröintiä Suomeen. Tavaraliiken-
neluvan haltijan on ennen tällaisen ajoneuvon 
käyttämistä ilmoitettava Liikenne- ja viestin-
tävirastolle ajoneuvon rekisteritunnus sekä 
vuokrasopimuksen kesto, jotka ehtojen täytty-
essä merkitään 216 §:ssä tarkoitettuun liiken-
neasioiden rekisteriin. Vuokra-sopimuksen 
kesto saa olla enintään kaksi kuukautta. Täl-
laisten vuokrattujen ajoneuvojen lukumäärä 
saa olla enintään 25 prosenttia yrityksen lu-
vanvaraiseen tavaraliikenteeseen rekiste-
röidystä moottorikäyttöisestä ajoneuvokan-
nasta. Jos yrityksen moottorikäyttöinen ajo-
neuvokanta koostuu kahdesta tai kolmesta 
ajoneuvosta, voi yritys käyttää yhtä tällaista 
vuokrattua ajoneuvoa. Tällaisessa vuokra-
tussa ajoneuvossa on pidettävä mukana säh-
köisessä tai paperimuodossa oleva ajoneuvon 
rekisteröintitodistus sekä vuokrasopimus tai 
sen oikeaksi todistettu jäljennös sekä kuljetta-
jan työsopimus tai sen oikeaksi todistettu jäl-
jennös, jos kuljettaja ei ole ajoneuvon varsi-
nainen vuokraaja. 

— — — — — — — — — — — — — — 
 

97 § 

Laivaväen pätevyyksiä koskevat määritelmät 

Tässä luvussa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — — 
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Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

2) merenkulkijoiden vähimmäiskoulutusdi-
rektiivillä merenkulkijoiden vähimmäiskou-
lutuksesta annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviä 2008/106/EY; 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

262 § 

Luvaton ammattimaisen liikenteen harjoitta-
mine 

 
— — — — — — — — — — — — — — 

(uusi) 
 
 
 
 
 
 
 

262 a § 

Liikenteessä käytettävän ajoneuvon väärä re-
kisteröinti 

— — — — — — — — — — — — — — 
(uusi) 

 
 
 
 
 
 
 
 

268 § 

Moottorikäyttöisen ajoneuvon asiakirjoja ja 
luvanvaraisen liikenteen tietoja koskevat rik-

komukset 

Kuljettajalle voidaan määrätä 40 euron lii-
kennevirhemaksu, jos hän tahallaan tai huoli-
mattomuudesta rikkoo, mitä moottorikäyt-
töistä ajoneuvoa kuljetettaessa vaadittavien 
asiakirjojen mukana pitämisestä säädetään: 

1) EU:n tavaraliikennelupa-asetuksen 4 ar-
tiklan 6 kohdassa tai EU:n kansainvälistä 

2) merenkulkijoiden vähimmäiskoulutusdi-
rektiivillä merenkulkijoiden vähimmäiskou-
lutuksesta annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviä (EU) 2022/993; 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

262 § 

Luvaton ammattimaisen liikenteen harjoitta-
mine 

 
— — — — — — — — — — — — — — 

Luvattomasta ammattimaisen liikenteen 
harjoittamisesta tuomitaan sakkoon myös ta-
varaliikenneluvan haltija, joka tahallaan tai 
törkeästä huolimattomuudesta harjoittaa lu-
vanvaraista tavaroiden kuljettamista tiellä il-
man EU:n tavaraliikennelupa-asetuksen 5 ar-
tiklassa tarkoitettua kuljettajatodistusta. 
 

262 a § 

Liikenteessä käytettävän ajoneuvon väärä re-
kisteröinti 

— — — — — — — — — — — — — — 
Liikenteessä käytettävän ajoneuvon vää-

rästä rekisteröinnistä tuomitaan myös tavara-
liikenneluvan haltija, joka tahallaan tai törke-
ästä huolimattomuudesta ei ole ilmoittanut 
Liikenne- ja viestintävirastolle toisesta Eu-
roopan unionin jäsenvaltiosta vuokratun 
moottorikäyttöisen ajoneuvon rekisteritun-
nusta ja vuokrasopimuksen kestoa. 
 

268 § 

Moottorikäyttöisen ajoneuvon asiakirjoja ja 
luvanvaraisen liikenteen tietoja koskevat rik-

komukset 

Kuljettajalle voidaan määrätä 40 euron lii-
kennevirhemaksu, jos hän tahallaan tai huoli-
mattomuudesta rikkoo, mitä moottorikäyt-
töistä ajoneuvoa kuljetettaessa vaadittavien 
asiakirjojen mukana pitämisestä säädetään: 

1) EU:n tavaraliikennelupa-asetuksen 4 ar-
tiklan 6 kohdassa tai 5 artiklassa tai EU:n 
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Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

linja-autoliikennettä koskevan asetuksen 19 
artiklan 1 kohdassa; 

2) 39 §:ssä; tai 
3) 151 §:n 2 momentin 1 kohdassa. 
 

— — — — — — — — — — — — — — 
  

kansainvälistä linja-autoliikennettä koskevan 
asetuksen 19 artiklan 1 kohdassa; 

2) 17 §:n 3 momentissa; 
3) 39 §:ssä; tai 
4) 151 §:n 2 momentin 1 kohdassa. 

— — — — — — — — — — — — — — 
 
 

Tämä laki tulee voimaan päivänä   kuuta 20   
.  

Sen 17 §:n 3 momentti, 262 a §:n 2 momentti 
sekä 268 §:n 1 momentti tulevat kuitenkin voi-
maan vasta 6 päivänä elokuuta 2023. 
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5. 

Laki 

matkustaja-aluksen henkilöluetteloista annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 
Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

 
 

(uusi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 § 

Henkilöiden lukumäärän laskeminen ja il-
moittaminen 

Yhtiön on huolehdittava siitä, että ennen 
matkustaja-aluksen lähtöä satamasta aluk-
sessa olevat henkilöt lasketaan ja lukumäärä 
ilmoitetaan aluksen päällikölle sekä keskitet-
tyyn palvelupisteeseen tai nimetylle viran-
omaiselle. 

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tar-
kempia teknisiä määräyksiä ilmoitusten anta-
misesta ja ilmoitusten antamiseen käytettä-
vistä järjestelmistä. 

Yhtiö voi ilmoittaa tiedot 1 momentissa tar-
koitetun keskitetyn palvelupisteen tai nimetyn 
viranomaisen sijaan yhtiön nimeämälle hen-

1 § 
 

Tällä lailla kumotaan matkustaja-aluksen 
henkilöluetteloista annetun lain (1038/2009) 
5 §:n 3 momentti, 6 §:n 3 momentti, 7 §:n 3 
momentti, 9 - 11 §, 12 §:n 2 momentti, 13 §, 
14 §, 15 §:n 1 momentti, 18 §:n 1 momentin 5 
– 9 kohdat, 22 §, 23 §, 24 §:n 4 momentti sel-
laisina kuin niistä ovat 5 §:n 3 momentti, 6 §:n 
3 momentti, 7 §:n 3 momentti, 12 §:n 2 mo-
mentti, 15 §:b 1 momentti, 18 §:n 1 momentin 
5 ¬– 9 kohdat laissa (171/2019), 13 §, 14 § ja 
22 § laissa  988/2018 sekä 24 §:n 4 momentti 
laissa (1536/2019). 
 

2 § 
 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 

5 § 

Henkilöiden lukumäärän laskeminen ja il-
moittaminen 

Yhtiön on huolehdittava siitä, että ennen 
matkustaja-aluksen lähtöä satamasta aluk-
sessa olevat henkilöt lasketaan ja lukumäärä 
ilmoitetaan aluksen päällikölle sekä keskitet-
tyyn palvelupisteeseen tai nimetylle viran-
omaiselle. 

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tar-
kempia teknisiä määräyksiä ilmoitusten anta-
misesta ja ilmoitusten antamiseen käytettä-
vistä järjestelmistä.  

(kumotaan 3 momentti) 
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Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

kilöluettelon pitäjälle tai henkilöluettelon pi-
täjän vastuulla olevaan yhtiön muuhun 
maissa olevaan vastaavaan järjestelmään. 
 

6 § 

Henkilötietojen ilmoittaminen 

Jos matkustaja-aluksen matkan pituus on yli 
20 meripeninkulmaa satamasta, yhtiön on 5 
§:n 1 momentissa säädetyn lisäksi huolehdit-
tava siitä, että aluksella olevien henkilöiden 
sukunimi, etunimi, sukupuoli, kansalaisuus ja 
syntymäaika kirjataan. 

Yhtiön on huolehdittava siitä, että henkilö-
tiedot kerätään ennen aluksen lähtöä sata-
masta ja ilmoitetaan viimeistään 15 minuutin 
kuluttua lähdöstä keskitettyyn palvelupistee-
seen. 

Yhtiö voi toimittaa henkilötiedot 2 momen-
tissa tarkoitetun keskitetyn palvelupisteen si-
jaan yhtiön nimeämälle henkilöluettelon pitä-
jälle tai henkilöluettelon pitäjän vastuulla ole-
vaan yhtiön muuhun maissa olevaan vastaa-
vaan järjestelmään. 

Jos matkustaja-alus liikennöi kahden sata-
man välisillä matkoilla tai matkoilla, jotka al-
kavat samasta satamasta kuin mihin ne päätty-
vät ilman, että alus käy välillä muussa sata-
massa Suomen D-alueella, se on kuitenkin va-
pautettu 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta kir-
jaamis- ja ilmoitusvelvollisuudesta. 

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tar-
kempia teknisiä määräyksiä 1 momentissa tar-
koitettujen tietojen ilmoittamisesta. 
 

7 § 

Erityisten tietojen ilmoittaminen 

Kansainvälisellä matkalla tai, jos henkilö-
tiedot on kirjattava 6 §:n mukaisesti, on mat-
kustajan tai hänen huoltajansa pyynnöstä kir-
jattava myös sellainen vanhuuden, vammai-
suuden tai muun syyn aiheuttama huolenpi-
don tai avun tarve, jolla on merkitystä pelas-
tustoimenpiteiden kannalta, sekä matkustajan 
tai hänen huoltajansa halutessa puhelinnu-
mero hätätilanteita varten. 

 
 
 
 

6 § 

Henkilötietojen ilmoittaminen 

Jos matkustaja-aluksen matkan pituus on yli 
20 meripeninkulmaa satamasta, yhtiön on 5 
§:n 1 momentissa säädetyn lisäksi huolehdit-
tava siitä, että aluksella olevien henkilöiden 
sukunimi, etunimi, sukupuoli, kansalaisuus ja 
syntymäaika kirjataan. 

Yhtiön on huolehdittava siitä, että henkilö-
tiedot kerätään ennen aluksen lähtöä sata-
masta ja ilmoitetaan viimeistään 15 minuutin 
kuluttua lähdöstä keskitettyyn palvelupistee-
seen. 
 

(kumotaan 3 momentti) 
 
 
 
 

Jos matkustaja-alus liikennöi kahden sata-
man välisillä matkoilla tai matkoilla, jotka al-
kavat samasta satamasta kuin mihin ne päätty-
vät ilman, että alus käy välillä muussa sata-
massa Suomen D-alueella, se on kuitenkin va-
pautettu 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta kir-
jaamis- ja ilmoitusvelvollisuudesta. 

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tar-
kempia teknisiä määräyksiä 1 momentissa tar-
koitettujen tietojen ilmoittamisesta. 
 

7 §  

Erityisten tietojen ilmoittaminen 

Kansainvälisellä matkalla tai, jos henkilö-
tiedot on kirjattava 6 §:n mukaisesti, on mat-
kustajan tai hänen huoltajansa pyynnöstä kir-
jattava myös sellainen vanhuuden, vammai-
suuden tai muun syyn aiheuttama huolenpi-
don tai avun tarve, jolla on merkitystä pelas-
tustoimenpiteiden kannalta, sekä matkustajan 
tai hänen huoltajansa halutessa puhelinnu-
mero hätätilanteita varten. 
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Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

Yhtiön on varmistettava, että 1 momentissa 
tarkoitetut tiedot kirjataan ja toimitetaan en-
nen aluksen lähtöä satamasta aluksen päälli-
kölle ja keskitettyyn palvelupisteeseen. 

Yhtiö voi toimittaa tiedot 2 momentissa tar-
koitetun keskitetyn palvelupisteen sijaan yh-
tiön nimeämälle henkilöluettelon pitäjälle tai 
henkilöluettelon pitäjän vastuulla olevaan yh-
tiön muuhun maissa olevaan vastaavaan jär-
jestelmään. 

 
9 § 

Henkilöluettelointijärjestelmän käyttötarkoi-
tus 

Aluksen päällikön on ennen aluksen lähtöä 
satamasta varmistettava, ettei aluksella ole-
vien henkilöiden lukumäärä ylitä määrää, 
jonka kuljettaminen on aluksella sallittua. 

 
10 § 

Henkilöluettelointijärjestelmän perustaminen 
ja hyväksyminen sekä henkilöluettelon pitä-

jän nimeäminen  

Yhtiön, jonka matkustaja-alus on merkitty 
Liikenne- ja viestintäviraston ylläpitämään lii-
kenneasioiden rekisteriin tai Ahvenanmaan 
valtionviraston ylläpitämään alusrekisteriin, 
on perustettava henkilöluettelointijärjestelmä, 
jos yhtiön on 5 §:n mukaisesti laskettava ja il-
moitettava matkustaja-aluksella olevien hen-
kilöiden lukumäärä tai 6 §:n mukaisesti kirjat-
tava ja ilmoitettava aluksella olevien henkilöi-
den henkilötiedot. Samoilla tai samanlaisilla 
reiteillä ei saa käyttää eri järjestelmiä ilman 
erityistä syytä. 

Yhtiön on haettava henkilöluettelointijärjes-
telmälleen Liikenne- ja viestintäviraston hy-
väksyntä ennen järjestelmän käyttöönottoa. 
Yhtiön on nimettävä henkilöluettelon pitäjä ja 
ilmoitettava tämän yhteystiedot Liikenne- ja 
viestintävirastolle. Yhtiön on annettava Lii-
kenne- ja viestintävirastolle myös muut järjes-
telmän hyväksymistä varten tarvittavat tiedot 
ja selvitykset. 

Yhtiön on varmistettava, että 1 momentissa 
tarkoitetut tiedot kirjataan ja toimitetaan en-
nen aluksen lähtöä satamasta aluksen päälli-
kölle ja keskitettyyn palvelupisteeseen. 
  

(kumotaan 3 momentti) 
 
 
 
 
 

9 § 

Henkilöluettelointijärjestelmän käyttötarkoi-
tus 

(kumotaan) 
 
 
 
 

10 § 

Henkilöluettelointijärjestelmän perustaminen 
ja hyväksyminen sekä henkilöluettelon pitä-

jän nimeäminen  

(kumotaan) 
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Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

Liikenne- ja viestintäviraston on hyväksyt-
tävä järjestelmä, jos se täyttää tämän lain vaa-
timukset. 

Jos henkilöluettelointijärjestelmään tehdään 
olennaisia muutoksia, yhtiön on haettava 
muutoksille Liikenne- ja viestintäviraston hy-
väksyntä. 
 

11 § 

Henkilöluettelointijärjestelmän tietosisältö 

Yhtiö ja henkilöluettelon pitäjä saa henkilö-
luettelointijärjestelmää varten kerätä ja tallen-
taa: 

1) 5 §:ssä tarkoitetun henkilöiden lukumää-
rän; 

2) 6 §:ssä tarkoitetut henkilötiedot; 
3) 7 §:ssä tarkoitetut matkustajaa koskevat 

erityiset tiedot; 
4) yksilöidyt tiedot aluksesta, sen lähtö- ja 

tuloajoista ja reiteistä. 
 

12 § 

Tietojen kerääminen 

Yhtiön on suunniteltava ja toteutettava tässä 
laissa tarkoitettujen tietojen kerääminen ja il-
moittaminen siten, että: 

1) alukseen tulevia tai sieltä poistuvia mat-
kustajia ei viivytetä aiheettomasti; 

2) tiedonkeruun toistamista vältetään sa-
moilla tai samankaltaisilla reiteillä. 
 

Yhtiön on toteutettava henkilöluettelointi-
järjestelmänsä siten, että: 

1) järjestelmään tallennetut tiedot ovat hel-
posti luettavassa muodossa; 

2) järjestelmään tallennetut tiedot ovat tar-
vittaessa vaivattomasti Rajavartiolaitoksen, 
Liikenne- ja viestintäviraston, Hätäkeskuslai-
toksen, poliisin, Tullin, Onnettomuus-tutkin-
takeskuksen sekä pelastuslaissa (379/2011) 
tarkoitettujen pelastusviran-omaisten ja pe-
lastuslaitoksen saatavilla; 

3) järjestelmä toimii joustavasti; 

 
 
 
 
 
 
 
 

11 § 

Henkilöluettelointijärjestelmän tietosisältö 

(kumotaan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 § 

Tietojen kerääminen 

Yhtiön on suunniteltava ja toteutettava tässä 
laissa tarkoitettujen tietojen kerääminen ja il-
moittaminen siten, että: 

1) alukseen tulevia tai sieltä poistuvia mat-
kustajia ei viivytetä aiheettomasti; 

2) tiedonkeruun toistamista vältetään sa-
moilla tai samankaltaisilla reiteillä. 
 

(kumotaan 2 momentti) 
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Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

4) järjestelmään tallennetut tiedot suoja-
taan tarpeellisilla teknisillä ja organisatori-
silla toimenpiteillä, jotta ne eivät tuhoutuisi 
tai häviäisi vahingossa tai niitä ei vahingossa 
tai laittomasti hävitettäisi, muutettaisi, luovu-
tettaisi, paljastettaisi, siirrettäisi tai annet-
taisi käyttöön ilman lupaa, taikka muutoin kä-
siteltäisi laittomasti. 
 

13 § 

Yhtiön nimeämä henkilöluettelon pitäjä 

Yhtiön nimeämä henkilöluettelon pitäjä 
vastaa 5–7 §:ssä tarkoitettujen tietojen säilyt-
tämisestä ja tallentamisesta henkilöluetteloin-
tijärjestelmään sekä tietojen lähettämisestä 12 
§:n 2 kohdassa tarkoitetuille etsintä- tai pelas-
tustoimintaan osallistuville viranomaisille tie-
doksi hätätilanteessa tai onnettomuuden jäl-
keen. 

Jos yhtiö nimeää uuden henkilöluettelon pi-
täjän tai henkilöluettelon pitäjän yhteystiedot 
muuttuvat, yhtiön on ilmoitettava muutoksista 
Liikenne- ja viestintävirastolle. 

Liikenne- ja viestintäviraston on ilmoitet-
tava, kuka yhtiön nimeämä henkilöluettelon 
pitäjä on ja tämän yhteystiedot sekä näissä tie-
doissa tapahtuneet muutokset meripelastus-
keskukselle ja Hätäkeskuslaitokselle, joilta 12 
§:n 2 kohdassa tarkoitetut viranomaiset voivat 
tarvittaessa saada nämä tiedot. 
 

14 § 

Tietojen luovuttaminen 

Yhtiö ja yhtiön nimeämä henkilöluettelon 
pitäjä saa luovuttaa henkilöluetteloihin ja hen-
kilöluettelointijärjestelmään tallennetut tiedot 
etsintä- tai pelastustoimintaa sekä onnetto-
muuden jälkiselvittelyjä varten ainoastaan Ra-
javartiolaitokselle, Liikenne- ja viestintäviras-
tolle, Hätäkeskuslaitokselle, poliisille, Tul-
lille, Onnettomuustutkintakeskukselle sekä 
pelastuslaissa tarkoitetuille pelastusviran-
omaisille ja pelastuslaitokselle. 

Tiedot voidaan luovuttaa myös rajapinnan 
kautta tai muutoin sähköisesti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 § 

Yhtiön nimeämä henkilöluettelon pitäjä 

(kumotaan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 § 

Tietojen luovuttaminen 

(kumotaan) 
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Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

Viranomaisen oikeudesta saada tässä laissa 
tarkoitettuja tietoja muuhun kuin 1 momen-
tissa mainittuun tarkoitukseen säädetään erik-
seen. 
 

15 § 

Henkilötietojen säilyttämisaika 

Jollei 6 tai 7 §:n nojalla kerättyjä henkilötie-
toja tarvita etsintä- tai pelastustoimintaa tai 
onnettomuuden selvittämistä tai tutkintaa 
varten, yhtiön on huolehdittava siitä, että ne 
hävitetään yhtiön henkilöluettelointijärjestel-
mästä aikaisintaan 24 tunnin kuluttua ja vii-
meistään 72 tunnin kuluttua aluksen saapu-
misesta määräsatamaan. 
Jollei 6 tai 7 §:n nojalla kerättyjä henkilötie-
toja tarvita etsintä- tai pelastustoimintaa tai 
onnettomuuden selvittämistä tai tutkintaa 
varten, Liikenne- ja viestintäviraston on huo-
lehdittava siitä, että henkilötiedot hävitetään 
keskitetystä palvelupisteestä, kun aluksen 
matka on päättynyt turvallisesti, mutta vii-
meistään 60 päivän kuluttua aluksen läh-
döstä. 
 

18 § 

Henkilöluettelorikkomus matkustaja-aluk-
sella 

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuu-
desta 

1) laiminlyö 5 §:ssä säädetyn laskemis-tai il-
moittamisvelvollisuuden, 

2) laiminlyö 6 §:ssä säädetyn kirjaamis- tai 
ilmoittamisvelvollisuuden, 

3) laiminlyö 7 §:ssä säädetyn kirjaamis- tai 
ilmoittamisvelvollisuuden, 

4) laiminlyö 8 §:ssä säädetyn huolehtimis-
velvollisuuden, 

5) laiminlyö 10 §:ssä säädetyn perustamis-, 
nimeämis- tai ilmoittamisvelvollisuuden, 

6) kerää ja tallentaa tietoja henkilöluette-
lointijärjestelmää varten 11 §:ssä säädetyn 
vastaisesti, 

 
 
 
 
 

15 § 

Henkilötietojen säilyttämisaika 

(kumotaan 1 momentti) 
 
 
 
 
 
 
 

Jollei 6 tai 7 §:n nojalla kerättyjä henkilötie-
toja tarvita etsintä- tai pelastustoimintaa tai 
onnettomuuden selvittämistä tai tutkintaa var-
ten, Liikenne- ja viestintäviraston on huoleh-
dittava siitä, että henkilötiedot hävitetään kes-
kitetystä palvelupisteestä, kun aluksen matka 
on päättynyt turvallisesti, mutta viimeistään 
60 päivän kuluttua aluksen lähdöstä. 
 
 

18 § 

Henkilöluettelorikkomus matkustaja-aluk-
sella 

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuu-
desta 

1) laiminlyö 5 §:ssä säädetyn laskemis- tai 
ilmoittamisvelvollisuuden, 

2) laiminlyö 6 §:ssä säädetyn kirjaamis- tai 
ilmoittamisvelvollisuuden, 

3) laiminlyö 7 §:ssä säädetyn kirjaamis- tai 
ilmoittamisvelvollisuuden, 

4) laiminlyö 8 §:ssä säädetyn huolehtimis-
velvollisuuden, 
 

(kumotaan 1 momentin 5 – 9 kohdat) 
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Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

7) laiminlyö 13 §:n 1 ja 2 momentissa sää-
detyn säilyttämis-, tallentamis- tai lähettämis-
velvollisuuden taikka ilmoittamisvelvollisuu-
den, 

8) luovuttaa tietoa 14 §:ssä säädetyn luovut-
tamisoikeuden vastaisesti tai 

9) laiminlyö 15 §:n 1 momentissa säädetyn 
hävittämisvelvollisuuden, 

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa 
säädetä ankarampaa tai yhtä ankaraa ran-
gaistusta, henkilöluettelorikkomuksesta mat-
kustaja-aluksella sakkoon. 

Sitä, joka rikkoo 17 §:n nojalla määrättyä 
uhkasakolla tehostettua velvoitetta, ei voida 
tuomita rangaistukseen samasta teosta. 
 

22 § 

Määräykset suojaisista merialueista ja niiden 
rajoista 

Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarkem-
mat määräykset 3 §:n 11 kohdassa tarkoite-
tuista suojaisista merialueista ja niiden ra-
joista. 
 

23 §  

Henkilöluettelointijärjestelmän hyväksymi-
sestä perittävä maksu 

Henkilöluettelointijärjestelmän hyväksymi-
sestä peritään maksu siten kuin valtion mak-
superustelaissa (150/1992) säädetään. 
 

24 § 

Muutoksenhaku 

Muuhun kuin 17 §:n nojalla tehtyyn päätök-
seen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuk-
sesta säädetään hallintolaissa (434/2003). 

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen 
säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 
annetussa laissa (808/2019). 

Liikenne- ja viestintäviraston päätöstä on 
noudatettava muutoksenhausta huolimatta, 
jollei muutoksenhakuviranomainen toisin 
määrää. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sitä, joka rikkoo 17 §:n nojalla määrättyä uh-
kasakolla tehostettua velvoitetta, ei voida tuo-
mita rangaistukseen samasta teosta. 
 

22 § 

Määräykset suojaisista merialueista ja niiden 
rajoista 

(kumotaan) 
 
 
 
 

23 § 

Henkilöluettelointijärjestelmän hyväksymi-
sestä perittävä maksu 

(kumotaan) 
 
 
 

24 § 

Muutoksenhaku 

Muuhun kuin 17 §:n nojalla tehtyyn päätök-
seen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuk-
sesta säädetään hallintolaissa (434/2003). 

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen 
säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 
annetussa laissa (808/2019). 

Liikenne- ja viestintäviraston päätöstä on 
noudatettava muutoksenhausta huolimatta, 
jollei muutoksenhakuviranomainen toisin 
määrää. 
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Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

Muutoksenhausta Liikenne- ja viestintävi-
raston henkilöluettelointijärjestelmän hyväk-
symisestä perittävään maksuun säädetään 
valtion maksuperustelaissa. 

 
(kumotaan 4 momentti) 

 
 

 Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta 
20   . 
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6. 

Laki 

merenkulun ympäristönsuojelulain 9 luvun 1 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) 9 luvun 1 §:ään, sellaisena kuin se 

on laissa 669/2021, uusi 6 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

9 luku 

Jätteiden vastaanottojärjestelyt satamassa 

1 § 

Jätteiden vastaanottojärjestelyt satamassa 

— — — — — — — — — — — — — — 

9 luku 

Jätteiden vastaanottojärjestelyt satamassa 

1 § 

Jätteiden vastaanottojärjestelyt satamassa 

— — — — — — — — — — — — — — 
Sataman pitäjän on järjestettävä sataman 

henkilöstölle tarvittava koulutus näiden tehtä-
vien kannalta olennaisten ja ajantasaisten tie-
tojen saamiseksi ja ylläpitämiseksi. Koulutuk-
sessa on huomioitava erityisesti mahdollinen 
vaarallisten aineiden käsittely satamassa. 
 

Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta 20  
.  . 

 


