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Laki
meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain 3 

ja 17 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun

lain (1277/2007) 3 ja 17 §, sellaisina kuin ne ovat, 3 § osaksi laeissa 967/2008, 1317/2009
ja 940/2016 sekä 17 § laeissa 1317/2009, 940/2016 ja 338/2018, seuraavasti:

3 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) matkustaja-aluksella alusta, joka saa kuljettaa enemmän kuin 12 matkustajaa;
2) lastialuksella sellaista alusta, joka ei ole matkustaja-alus;
2 a) erityisaluksella alusta, jota käytetään järjestelmälliseen merenmittaustoimintaan;
3) hinaajalla tai työntäjällä sellaista lastialusta, joka on tarkoitettu hinaamiseen tai

työntämiseen ja jota pääasiassa käytetään kuljettamiseen;
4) meriliikenteellä merialueella tapahtuvaa matkustajien tai lastin kuljettamista sekä

hinaamista tai työntämistä taikka erityisaluksen merenmittaustoimintaa; pääasiassa sata-
missa suoritettavat hinaus- tai työntämistoiminnot taikka moottorikäyttöisten alusten
avustaminen satamaan eivät ole meriliikennettä;

5) matkustajalla jokaista muuta henkilöä kuin aluksen päällikköä tai laivaväkeen kuu-
luvaa tai muuta, missä ominaisuudessa tahansa alukseen toimeen otettua tai siinä aluksen
lukuun työskentelevää henkilöä; matkustajien lukumäärään ei kuitenkaan lueta yhtä vuot-
ta nuorempia lapsia;

6) pääasiassa ulkomaan meriliikenteessä olevalla aluksella alusta, joka on kalenteri-
vuoden aikana yli puolet toiminta-ajastaan meriliikenteessä Suomen ja ulkomaan satami-
en välillä tai Suomen aluevesien ulkopuolella mukaan lukien Saimaan kanavan kautta ta-
pahtuva liikenne;

6 a) pääasiassa kotimaan meriliikenteessä olevalla aluksella alusta, joka on kalenteri-
vuoden aikana yli puolet toiminta-ajastaan meriliikenteessä Suomen aluevesillä suoma-
laisten satamien välillä;

7) tukivuodella yhtä kalenterivuotta;
8) tukiviranomaisella Liikenne- ja viestintävirastoa;
9) kauppa-alusluettelolla tukiviranomaisen pitämää luetteloa niistä aluksista, jotka

voivat hakea tämän lain mukaista tukea;
10) toiminta-ajalla sitä osaa kalenterivuodesta, jonka alus on ollut kauppa-alusluette-

lossa, lukuun ottamatta aluksen telakointiaikoja ja miehittämättömänä satamassa oloa.
HE 61/2018
HE 104/2018
LiVM 21/2018
EV 102/2018
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17 §

Tukiviranomaisen tiedonsaantioikeus

Tukiviranomaisella on oikeus salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koske-
vien rajoitusten estämättä saada:

1) Verohallinnolta tässä laissa tarkoitetun tuen määrän selvittämistä ja valvontaa var-
ten tarpeelliset tiedot meripalkoista;

2) Merimieseläkekassalta tässä laissa tarkoitetun tuen määrän selvittämistä ja valvon-
taa varten aluskohtaiset tiedot Merimieseläkekassalle maksetuista eläkevakuutusmaksuis-
ta;

3) Tullilta tässä laissa tarkoitetun tuen määrän selvittämistä ja valvontaa varten tiedot
alusten liikennöinnistä;

4) Liikenne- ja viestintävirastolta tässä laissa tarkoitetun kauppa-alusluetteloon mer-
kitsemisen ja tuen myöntämisen edellytysten selvittämistä ja valvontaa varten tiedot aluk-
sen katsastuksista, miehityksestä ja alusta koskevista rekisterimerkinnöistä.

Tukiviranomaisella on oikeus saada 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetut tiedot teknisen
käyttöyhteyden avulla Liikenne- ja viestintäviraston tällaisia tietoja sisältävistä tietojär-
jestelmistä.

Tukiviranomaisella on oikeus saada 1 momentissa tarkoitetut tiedot maksutta.
————

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.
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