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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanliiken-
teen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ul-
komaanliikenteen kauppa-alusluettelosta an-
nettua lakia siten, että laissa tarkoitettua tu-
kea voidaan jatkossa myöntää myös sellaisel-
le varustamotoimintaa harjoittavalle suoma-
laiselle työnantajalle, joka ei ole Suomeen 
rekisteröidyn aluksen omistaja. Tuen mak-
saminen on tällä hetkellä mahdollista vain 
aluksen suomalaiselle omistajalle.  

Lisäksi lakia ehdotetaan täsmennettäväksi 
vastaamaan Euroopan yhteisöjen komission 

vahvistamia meriliikenteen valtiontuen suun-
taviivoja. Kauppa-alusluetteloon merkitsemi-
sen ja tuen maksamisen edellytyksenä olevaa 
määritelmää liikenteen laadusta ehdotetaan 
selvennettäväksi. 

Tuesta on ilmoitettava Euroopan yhteisöjen 
komissiolle.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan val-
tioneuvoston asetuksella säädettävänä ajan-
kohtana, kun komissio on hyväksynyt tuen. 

 
————— 

 
 
 

PERUSTELUT 

1.  Nykyt i la  

1.1. Nykyinen tukijärjestelmä  

Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta 
annetun lain (1707/1991), jäljempänä kaup-
pa-alusluettelolaki, perusteella myönnetään 
suoraa tukea suomalaiselle merenkululle. 
Laki tuli voimaan vuoden 1992 alusta, ja sitä 
on sen voimassaoloaikana muutettu useaan 
otteeseen. Maksettavan tuen määrä on kasva-
nut, koska lain soveltamisalaa on laajennettu 
ja tuen määrään vaikuttavia työnantajasuori-
tuksia on otettu lisää tuen piiriin. Kauppa-
alusluettelolain perusteella myönnetään suo-
raa tukea lain ehdot täyttäville lastialuksille, 
matkustaja-aluksille sekä hinaajille ja työntä-
jille.  

Kauppa-alusluetteloon voidaan hakemuk-
sesta merkitä Suomen alusrekisterissä oleva 
lastialus ja sellainen muu Suomen alusrekis-

teriin merkitty alus, joka on tarkoitettu pää-
asiallisesti lastin kuljettamiseen, jos alusta 
käytetään pääasiassa ulkomaanliikenteeseen 
ja aluksella varustamotoimintaa työnantajana 
harjoittavan yhteisön Suomeen suuntautuvas-
sa liikenteessä olevien lastialusten laivaväen 
kokonaismäärästä vähintään puolet on Eu-
roopan talousalueen valtioiden kansalaisia. 

Kauppa-alusluetteloon voidaan hakemuk-
sesta merkitä myös Suomen alusrekisterissä 
oleva matkustaja-alus, kun alusta käytetään 
pääasiassa ulkomaanliikenteessä ja se liiken-
nöi säännöllisesti suomalaisesta satamasta. 
Myös sellainen suomalainen matkustaja-alus, 
joka liikennöi kolmansien maiden välillä ja 
täyttää muut lain ehdot, voidaan merkitä 
kauppa-alusluetteloon. 

Kauppa-alusluetteloon merkittäviksi aluk-
siksi hyväksytään myös sellaiset hinaajat ja 
työntäjät, jotka kuljettavat säännöllisesti las-
tiproomuja ulkomaanliikenteessä, samoin 
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kuin sellaiset matkustaja-aluksiksi katsastetut 
alukset, jotka on pääasiallisesti tarkoitettu 
lastin kuljettamiseen ja joilla on enintään 120 
matkustajapaikkaa.  

Keskeinen edellytys luetteloon merkitsemi-
selle alustyypistä riippumatta on, että alusta 
käytetään pääasiallisesti ulkomaanliikentees-
sä. Liikennettä ei ole sidottu mihinkään tiet-
tyyn liikennealueeseen, vaikka kauppa-
alusluetteloon merkityt alukset liikennöivät-
kin pääasiassa lähiliikenteessä eli Itämerellä 
ja Pohjanmerellä. Kauppa-alusluettelossa on 
aluksia, joilla on ulkomaanliikenteen lisäksi 
myös kotimaanliikennettä.  

Ulkomaanliikenteeseen käyttämisen pää-
asiallisuutta ei ole täsmällisemmin määritel-
ty, mutta mikäli alus on yksinomaan koti-
maan satamien välisessä liikenteessä, sitä ei 
voida merkitä kauppa-alusluetteloon eikä 
myöntää kauppa-alustukea. Kun alus on pel-
kästään ulkomaanliikenteessä tai ulkomaan-
liikenteen päiviä on kotimaanliikenteen päi-
viä enemmän, aluksen voidaan katsoa olevan 
kauppa-alusluettelolain edellyttämällä tavalla 
pääasiallisesti ulkomaanliikenteessä. Koska 
kauppa-alusluettelolaissa liikenteen laadulle 
asetettu määritelmä on ollut tulkinnanvarai-
nen, tukipäätöksissä on käytetty kokonais-
harkintaa.  

Tuen maksamisen edellytyksenä on, että 
kauppa-alusluetteloon merkittyyn alukseen 
kohdentuvat työvoimakustannukset on saa-
tettu työmarkkinaosapuolten sopimalla taval-
la sellaiselle tasolle, että ne, huomioon ottaen 
kauppa-alusluettelolain 4 §:ssä tarkoitettu tu-
ki, mahdollistavat toiminnan kansainvälises-
sä liikenteessä. Tämän edellytyksen on kat-
sottu tarkoittavan, että tuen saamiseksi aluk-
sella on sovellettava suomalaisten työmark-
kinaosapuolten hyväksymiä työehtosopimuk-
sia.  

Kauppa-alusluettelolain 4 §:n mukaan lais-
sa tarkoitettu valtiontuki myönnetään aluk-
sella varustamotoimintaa harjoittavalle suo-
malaiselle aluksen omistavalle yhteisölle. 
Kauppa-alustukea saavan aluksen omistaja 
on käytännössä suomalainen yhteisö, joka on 
merkitty Suomessa kaupparekisteriin. Sellai-
nen yhteisö, joka omistaa aluksen ja vuokraa 
sitä kauppamerenkulussa käytettäväksi, esi-
merkiksi rahoitusyhtiö, on myös katsottu va-
rustamotoimintaa harjoittavaksi yhteisöksi, 

joka on oikeutettu kauppa-alusluettelolain 
mukaiseen tukeen. Tukea saavan aluksen tu-
lee olla Suomen alusrekisteriin merkitty alus, 
joka käyttää Suomen lippua ja on kaikessa 
suhteessa Suomen lainsäädännön alainen. 

Tuen maksaminen suomalaiselle varusta-
motyönantajalle ei tällä hetkellä ole mahdol-
lista silloin, kun aluksen omistaja on ulko-
maalainen. Säädöksen taustalla ovat olleet 
muun muassa huoltovarmuusnäkökohdat. On 
katsottu, että mahdollisissa kriisitilanteissa ei 
ole takeita siitä, että alus säilyy Suomen lii-
kenteessä, jos omistus on muualla kuin Suo-
messa. Asiaa voidaan perustella myös sillä, 
että mahdollisissa vastuu- ja korvauskysy-
myksissä aluksen omistaja vastaa aluksel-
laan. 

Lastialusten ja kolmansien maiden välillä 
liikennöivien matkustaja-alusten varusta-
moille maksetaan tukena määrä, joka vastaa 
merenkulkijoiden merityötulosta pidätettyä 
veroa, lähdeveron ja työnantajan sosiaalitur-
vamaksun sekä merimieseläkevakuutusmak-
sun ja muiden lakisääteisten vakuutusmaksu-
jen työnantajaosuuksia lukuun ottamatta ra-
joitetusti verovelvollisten osuutta. Tuella ka-
tettavia työsuhdeperusteisia vakuutusmaksuja 
ovat työnantajan maksamat työttömyysva-
kuutus-, tapaturmavakuutus- ja ryhmähenki-
vakuutusmaksuja vastaavat määrät. Lisäksi 
tuella katetaan vapaa-ajan ryhmähenkivakuu-
tuksesta ja vapaa-ajan lisävakuutuksesta 
työnantajan maksamaa osuutta vastaavat 
määrät.  

Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloon 
merkittyjä matkustaja-aluksia koskee myös 
eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityö-
tulosta toimitetun ennakonpidätyksen väliai-
kaisesta maksuvapautuksesta annettu laki 
(625/2004), jäljempänä maksuvapautuslaki. 
Sen perusteella vapautetaan kauppa-
alusluetteloon merkityn matkustaja-aluksen 
varustamotoimintaa harjoittava suomalainen 
työnantaja velvollisuudesta maksaa verohal-
linnolle aluksella työskentelevälle merimie-
helle maksetusta palkasta suoritetut enna-
konpidätykset. Matkustaja-aluksia tuetaan 
siis sekä suoraan kauppa-alusluettelolain pe-
rusteella että verotukena maksuvapautuslain 
perusteella. Matkustaja-aluksille myönnetään 
kauppa-alusluettelolakiin perustuvana suora-
na tukena määrä, joka vastaa 97 prosenttia 
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yleisesti verovelvollisen merenkulkijan aluk-
selta saamasta merityötulosta toimitetusta 
ennakonpidätyksestä. 

Kauppa-alusluetteloon oli 31 päivänä maa-
liskuuta 2005 merkitty 117 alusta, joista las-
ti-alustuen piirissä oli 104 alusta ja matkusta-
ja-alustuen piirissä 13 alusta. Kauppa-
alusluettelolain perusteella tukea maksettiin 
vuonna 2004 yhteensä 62,7 miljoonaa euroa, 
joista lasti-aluksille maksettiin 39,1 miljoo-
naa euroa ja matkustaja-aluksille 23,6 mil-
joonaa euroa. 

Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelo-
lain soveltamisesta annetun liikenneministe-
riön päätöksen (71/1992) nojalla kauppa-
alustuki maksetaan jälkikäteen puolivuotis-
kausilta.  

Merenkulkulaitos pitää kauppa-alusluette-
loa, päättää luetteloon merkitsemisestä sekä 
myöntää ja maksaa tuen hakemusten perus-
teella. 
 
1.2. Meriliikenteen valtiontuen suunta-

viivat 

Euroopan yhteisöjen komissio vahvisti 
vuonna 1989 ensimmäiset meriliikenteen val-
tiontuen suuntaviivat, jotta eri jäsenvaltioi-
den toisistaan poikkeaville tukijärjestelmille 
taattaisiin tietynasteinen yhdenmukaisuus. 
Vuonna 1997 suuntaviivoja tarkistettiin, ja 
komissio antoi tiedonannon, jossa vahvistet-
tiin uudet suuntaviivat meriliikenteen valti-
ontuelle.  

Komission meriliikenteen valtiontuen 
suuntaviivoja tarkistettiin tammikuussa 2004 
(komission tiedonanto C(2004) 43). Tarkiste-
tuilla suuntaviivoilla korvattiin vuoden 1997 
suuntaviivat. Jäsenvaltioiden on tarkistettava 
suuntaviivojen soveltamisalaan kuuluvat tu-
kiohjelmansa siten, että ne ovat suuntaviivo-
jen mukaiset viimeistään 30 päivänä kesä-
kuuta 2005.  

Meriliikenteen valtiontuen suuntaviivat 
koskevat kaikkea jäsenvaltion viranomaisten 
myöntämää tai jäsenvaltion varoista myön-
nettävää tukea meriliikenteelle. Tuella tarkoi-
tetaan mitä tahansa viranomaisen rahoittamaa 
etua missä tahansa muodossa. Suuntaviivat 
eivät velvoita jäsenvaltioita myöntämään tu-
kea meriliikenteelle, mutta ne yhtenäistävät 
jäsenvaltioissa käytettäviä tukitoimenpiteitä. 

Suuntaviivojen mukaan suurin mahdollinen 
sallittava tuen taso on merenkulkijoiden ve-
rotuksen ja sosiaaliturvamaksujen poistami-
nen kokonaan.  

Valtiontuen suuntaviivojen 2 kohdan mu-
kaan suuntaviivoja sovelletaan meriliikentee-
seen siten kuin meriliikenne on määritelty 
asetuksessa (ETY) N:o 4055/86 ja asetukses-
sa (ETY) N:o 3577/92 eli ”matkustajien tai 
tavaroiden kuljettamiseen meritse”. Suunta-
viivojen tietyt osat koskevat myös hinausta ja 
ruoppausta.  

Asetuksen (ETY) N:o 4055/86 1 artiklan 4 
kohdan mukaan meriliikenteeksi katsotaan 
vastiketta vastaan tapahtuva matkustajien tai 
tavaroiden kuljettaminen meriteitse mistä ta-
hansa yhteisön satamasta mihin tahansa toi-
sen jäsenvaltion satamaan tai merellä oleval-
le rakennelmalle. Lisäksi meriliikenteeksi 
katsotaan vastiketta vastaan tapahtuva mat-
kustajien tai tavaroiden kuljettaminen meri-
teitse jostakin yhteisön jäsenvaltion satamas-
ta kolmannen valtion satamaan tai merellä 
olevalle rakennelmalle.  

Komissio voi hyväksyä, että meriliikentee-
seen sisältyy myös toisten alusten, kuten 
esimerkiksi öljynporauslauttojen, hinaaminen 
merellä.  

Suuntaviivojen välillisiä työvoimakustan-
nuksia koskevien säännösten kohdalla tode-
taan hinaus- ja ruoppaustoimintojen tukemi-
sesta, että sille hinaus- ja ruoppaustoiminto-
jen osalle, joka on meriliikennettä, eli maa-
aineksen merikuljetusta, voidaan myöntää 
yhteisön merenkulkijoiden työllisyyttä edis-
tävää tukea. Tuen edellytyksenä on, että tuki 
kohdistuu yhteisön merenkulkijoihin, jotka 
työskentelevät meriliikenteen moottorikäyt-
töisillä hinaajilla ja ruoppaajilla, jotka on re-
kisteröity johonkin EU:n jäsenvaltioon ja 
jotka tosiasiallisesti toimivat meriliikenteessä 
vähintään 50 prosenttia toiminta-ajastaan.  

Meriliikenteen valtiontuen suuntaviivoissa 
todetaan hinaus- ja ruoppaustoimintojen tu-
kemisesta, että sille hinaus- ja ruoppaustoi-
mintojen osalle, joka on meriliikennettä, voi-
daan myöntää yhteisön merenkulkijoiden 
työllisyyttä edistävää tukea. Tuen edellytyk-
senä on, että tuki kohdistuu yhteisön meren-
kulkijoihin, jotka työskentelevät meriliiken-
teen moottorikäyttöisillä hinaajilla ja ruop-
paajilla, jotka on rekisteröity johonkin EU:n 
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jäsenvaltioon ja jotka tosiasiallisesti toimivat 
meriliikenteessä vähintään 50 prosenttia toi-
minta-ajastaan.  

Hinaus kuuluu suuntaviivojen sovelta-
misalaan ainoastaan siinä tapauksessa, että 
yli 50 prosenttia hinaajan tiettynä vuonna to-
siasiallisesti suorittamasta hinaustoiminnasta 
on meriliikennettä. Odotusaika voidaan ottaa 
suhteellisesti huomioon siinä hinaajan tosi-
asiallisesti suorittaman toiminnan osassa, jo-
ka on meriliikennettä. Pääasiassa satamissa 
suoritetut hinaustoiminnot tai moottorikäyt-
töisten alusten avustaminen satamaan eivät 
ole suuntaviivoissa tarkoitettua meriliiken-
nettä. Suuntaviivoja sovelletaan ruoppaajiin, 
joiden toiminta on meriliikennettä, eli poiste-
tun maa-aineksen kuljetusta meritse, yli 50 
prosenttia niiden vuotuisesta toiminta-ajasta. 
Tukea voidaan myöntää ainoastaan johonkin 
jäsenvaltioon rekisteröidyille ruoppaajille.   

Meriliikenteen valtiontuen suuntaviivoissa 
ei ole mainittu jäänmurtotehtäviä suorittavien 
alusten kuulumisesta tukimahdollisuuksien 
piiriin. 

Meriliikenteen valtiontuen suuntaviivoissa 
tuen myöntämistä ei ole millään tavoin kyt-
ketty aluksen omistukseen, vaan keskeisiä 
kriteereitä ovat yhteisömaan lippu ja yhteisön 
merenkulkijoiden työllistäminen. Tonnisto-
verotuksen yhteydessä myös muun kuin yh-
teisömaan lipun alla purjehtiva alus voi tie-
tyin edellytyksin päästä tuen piiriin. 

Aluksen siirtämiselle EU-maan alusrekiste-
ristä toisen EU-maan rekisteriin ei tällä het-
kellä ole esteitä. Merilain (674/1994) 1 luvun 
1 §:ää muutettiin 23 päivänä joulukuuta 1999 
annetulla lailla 1302/1999 siten, että alus on 
suomalainen ja oikeutettu käyttämään Suo-
men lippua, jos Euroopan talousalueeseen 
kuuluvan valtion kansalainen tai tällaisen 
valtion lainsäädännön mukaisesti perustettu 
oikeushenkilö, jonka sääntömääräinen koti-
paikka, keskushallinto tai päätoimipaikka on 
Euroopan talousalueella, omistaa aluksesta 
enemmän kuin kuusi kymmenesosaa. Näin 
ollen ei ole enää lainsäädännöllistä estettä sil-
le, että suomalainen varustamo vuokraa käyt-
töönsä ilman miehistöä toisessa EU-maassa 
toimivan yhtiön omistaman aluksen ja mer-
kitsee sen Suomen alusrekisteriin. Rahtaus-
sopimuksen ajaksi alus tulee kuitenkin pois-
taa toisen valtion alusrekisteristä. 

Komissio on myös hyväksynyt Ruotsin 
nettopalkkausjärjestelmän, jonka mukaan tu-
kea voidaan myöntää luonnollisille tai juridi-
sille henkilöille sekä laivanisännistöyhtiöille, 
jotka työllistävät merenkulkijoita. Alusten tu-
lee olla sellaisia Ruotsiin rekisteröityjä aluk-
sia, joita pääasiallisesti käytetään Ruotsin ul-
komaankaupalle tai palvelujen viennille mer-
kityksellisessä ulkomaanliikenteessä. Omis-
tuksesta ei mainita mitään. 

 
1.3. Viimeaikainen kehitys  

Vuoden 2000 alussa pääasiassa ulkomaan-
liikenteessä toimivia Suomen lipun alla ole-
via aluksia oli 124 ja niiden yhteenlaskettu 
bruttovetoisuus oli 1,53 miljoonaa. Tällaisia 
aluksia oli 31 päivänä maaliskuuta 2005 117 
ja niiden yhteinen bruttovetoisuus oli 1,31 
miljoonaa. Samanaikaisesti suomalaisen ton-
niston keski-ikä on kasvanut selvästi. Tällä 
hetkellä suomalaisten ulkomaanliikenteen 
kauppa-alusluetteloon merkittyjen alusten 
keski-ikä on 20 vuotta. Euroopan talousalu-
eella vastaava luku on noin 12 vuotta ja koko 
maailman kauppalaivaston osalta noin 13 
vuotta. 

Samanaikaisesti myös suomalaisten me-
renkulkualan työpaikkojen määrä on vähen-
tynyt. Merimiesrekisterin  perusteella voi-
daan esittää  arvio, että kun  vuonna 1999 
merimiesten määrä  ulkomaanliikenteessä oli 
8 343 henkilötyövuotta, niin vuonna 2003 
vastaava luku viimeisimmän käytettävissä 
olevan tiedon mukaan oli 7 489 henkilötyö-
vuotta. Siten vähennys oli neljän vuoden ai-
kana 854 työpaikkaa eli yli 10 prosenttia. 

Kauppalaivaston ikääntyminen on heiken-
tänyt myös suomalaisten alusten mahdolli-
suuksia saada rahtaussopimuksia Suomen ul-
komaanliikenteessä. Suomen satamien ulko-
maanliikenteen volyymi on viime vuosina 
kasvanut jatkuvasti. Vuonna 2004 saavutet-
tiin uusi ennätys 95,9 miljoonaa tonnia, josta 
tuonnin osuus oli 53,2 miljoonaa tonnia ja 
viennin osuus 42,7 miljoonaa tonnia. Koti-
maisten alusten osuus näistä kuljetuksista oli 
tuonnissa 43,2 prosenttia, mutta viennissä ai-
noastaan 19,7 prosenttia, joka on kaikkien 
aikojen alhaisin luku. Esimerkiksi koko 
1990-luvun osuus oli yli 30 prosenttia.  
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2.  Ehdotetut  muutokset   

Kauppa-alusluetteloon merkitsemisen edel-
lytyksiä ehdotetaan muutettavaksi vastaa-
maan Euroopan yhteisöjen komission vahvis-
tamia meriliikenteen valtiontuen suuntaviivo-
ja.  

Kauppa-alusluetteloon merkitsemisen edel-
lytyksenä olisi 1 §:n 1 momentin mukaan, et-
tä alusta käytetään pääasiassa ulkomaan me-
riliikenteeseen. Suuntaviivat edellyttävät 
kansallisten tukijärjestelmien piiriin kuuluvi-
en alusten käyttämistä meriliikenteeseen. 
Meriliikenteeksi katsotaan vastiketta vastaan 
tapahtuva matkustajien tai tavaroiden kuljet-
taminen meriteitse mistä tahansa yhteisön sa-
tamasta mihin tahansa toisen jäsenvaltion sa-
tamaan tai merellä olevalle rakennelmalle. 
Lisäksi meriliikenteeksi katsotaan vastiketta 
vastaan tapahtuva matkustajien tai tavaroiden 
kuljettaminen meriteitse jostakin yhteisön jä-
senvaltion satamasta kolmannen valtion sa-
tamaan tai merellä olevalle rakennelmalle.  

Muutos vastaa kauppa-alusluettelolain al-
kuperäisiä tavoitteita suomalaisen ulkomaan-
liikenteeseen käytettävän tonniston kilpailu-
kyvyn tukemisesta sekä rajaa sisävesiliiken-
teeseen käytettävät alukset tuen ulkopuolelle.  

Hinaajien, työntäjien ja eräiden matkustaja-
aluksiksi katsastettujen alusten merkitsemistä 
kauppa-alusluetteloon säätelevää 1 §:n 2 
momenttia täsmennettäisiin vastaavalla taval-
la. Luetteloon merkitsemisen edellytyksenä 
näiden alusten osalta olisi myös toimiminen 
pääasiassa ulkomaan meriliikenteessä. Lisäk-
si momenttiin lisättäisiin ruoppaajia koskeva 
vastaava kauppa-alusluetteloon merkitsemi-
sen edellytys. 

Kauppa-alusluettelolain 1 §:ään ehdotetaan 
lisättäväksi uusi 5 momentti, jossa täsmenne-
tään, miten ulkomaan meriliikenteen pääasi-
allisuus arvioidaan. Täsmennyksen mukaan 
aluksen katsotaan olevan pääasiassa ulko-
maan meriliikenteessä, jos alus on kalenteri-
vuoden aikana yli puolet toiminta-ajastaan 
ulkomaan meriliikenteessä. Matkaan liittyvät 
lastaus- ja odotusaika sekä kotimaanliikenne, 
joka välittömästi liittyy aluksen ulkomaanlii-
kenteeseen, otetaan huomioon liikenteen laa-
tua arvioitaessa. Valtiontuen suuntaviivoissa 
mainitaan nimenomaan hinaajien ja ruoppaa-
jien osalta tuen saamisen edellytyksenä ole-

van, että yli 50 prosenttia niiden vuotuisesta 
toiminta-ajasta on meriliikennettä.  

Täsmennyksestä huolimatta kauppa-
alustuki maksetaan edelleen jälkikäteen puo-
livuotisjaksoilta, jolloin kalenterivuoden en-
simmäistä puolivuotiskautta koskevan tuki-
päätöksen yhteydessä joudutaan arvioimaan 
koko vuoden liikenteen laatua. Tukipäätök-
sen antaminen sekä ulkomaan- että koti-
maanliikennettä harjoittavan aluksen osalta 
voi tapauskohtaisesti siirtyä lähes kalenteri-
vuoden loppuun, jotta tukea maksettaessa on 
riittävä tieto toteutuneen liikenteen laadusta. 

Kauppa-alusluettelolain 3 §:n 1 momenttia 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että aluksen 
omistajan lisäksi myös aluksella varustamo-
toimintaa harjoittava suomalainen työnantaja 
voisi  hakea aluksen  merkitsemistä kauppa-
alusluetteloon.  Muutos   liittyy  ehdotettuun 
4 §:n 1 momentin johdantokappaleen muu-
tokseen. Silloin kun aluksen omistaja on ul-
komaalainen, on usein käytännöllisempää, et-
tä aluksen operoija, joka on tuensaaja, voi 
tehdä hakemuksen. Pykälä mahdollistaisi 
myös sen, että suomalaisomistuksessa olevan 
aluksen operoija hakisi aluksen merkitsemis-
tä luetteloon, jos näin halutaan menetellä.  

Kauppa-alusluettelolain 4 §:n 1 momentin 
johdantokappaletta ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että tukea voitaisiin maksaa myös ul-
komaalaisen omistamalla Suomeen rekiste-
röidyllä aluksella varustamotoimintaa har-
joittavalle suomalaiselle työnantajalle, joka 
vastaa sen miehityskustannuksista ja työehto-
sopimuksista. Muutos ei vaikuta niihin kaup-
pa-alusluetteloon merkittyihin aluksiin, jotka 
ovat suomalaisessa omistuksessa. Tuki mak-
setaan edelleen kuten tähänkin asti aluksen 
suomalaiselle omistajalle.  

Ulkomaalaisen omistajan ja suomalaisen 
operaattorin välisen rahtaussopimuksen no-
jalla voidaan katsoa, että aluksen käyttö me-
renkulkuun on edelleenkin ratkaisevasti 
suomalaisten määrättävissä niin kauan kun 
sopimus on voimassa. Muutosta perustellaan 
ennen kaikkea sillä, että näin saataisiin lisää 
tonnistoa Suomen lipun alle ja luotaisiin uu-
sia työpaikkoja suomalaisille merenkulkijoil-
le. Lähtökohtana on, että aluksen käytön 
Suomen lipun alla arvioidaan edistävän suo-
malaista merenkulkuelinkeinoa ja suomalais-
ten merenkulkijoiden työllisyyttä.  
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Erilaiset omistus-, rahtaus- ja rahoitusjär-
jestelyt ovat oleellisesti muuttuneet siitä, kun 
kauppa-alusluettelolaki tuli voimaan. Entistä 
yleisempää on, että suomalainen varustamo-
työnantaja ei enää ole aluksen omistaja, vaan 
aluksia rahdataan ulkomailta tai niiden rahoi-
tus annetaan ulkopuolisen rahoittajan tehtä-
väksi. Yleinen järjestely on niin sanottu ba-
reboat charter-in, jossa alus vuokrataan ilman 
miehistöä. Tällä hetkellä tällaiset alukset ovat 
eri asemassa kuin suomalaisessa omistukses-
sa olevat alukset huolimatta siitä, että suoma-
lainen työnantaja työllistää myös rahdatulla 
aluksella saman määrän suomalaisia meren-
kulkijoita samoilla suomalaisilla työehtoso-
pimuksilla sekä vero- ja sosiaaliturvasään-
nöksillä kuin suorassa omistuksessa olevilla 
aluksilla.  

Muutos koskisi kaikkia kauppa-
alusluettelolaissa mainittuja aluslajeja eli 
matkustaja-aluksia ja lasti-aluksia sekä hi-
naajia, työntäjiä ja ruoppaajia. Bareboat char-
ter-in -sopimuksella  vuokratusta ulkomaalai-
sen omistamasta ja Suomeen rekisteröidystä 
aluksesta myönnetään kauppa-alustuki sille 
suomalaiselle työnantajalle, joka on maksa-
nut aluksen miehityksestä aiheutuneet työ-
voimakustannukset samoin perustein kuin 
tuki maksettaisiin aluksen suomalaiselle 
omistajalle. Jos myös maksuvapautuslakia 
muutetaan nyt ehdotettua kauppa-
alusluettelolain muutosta vastaavasti, bare-
boat charter-in -sopimuksella vuokrattu mat-
kustaja-alus pääsisi maksuvapautuslain so-
veltamisen piiriin ja voisi siten jättää enna-
konpidätykset suorittamatta.  

Paitsi kauppa-alusluetteloon merkittäessä, 
myös kauppa-alustukea myönnettäessä Me-
renkulkulaitos on edellyttänyt, että alusta on 
käytetty pääasiassa ulkomaanliikenteeseen. 
Tuen maksamisen edellytyksenä oleva aluk-
sen tosiasiallinen liikenne ehdotetaan lisättä-
väksi 4 §:n 1 momentin johdantokappalee-
seen. 

Pykälän 3 ja 4 momenttiin tehtäisiin joh-
dantokappaleen muutosta vastaavat tarkis-
tukset. 

Kauppa-alusluettelolain 10 §:ää ehdotetaan 
muutettavaksi siten, aluksen omistajan lisäksi 
myös aluksella varustamotoimintaa harjoitta-
van suomalaisen työnantajan tulisi ilmoittaa 
Merenkulkulaitokselle sellaisista olosuhtei-

den muutoksista, joilla voi olla merkitystä 
aluksen luettelossa pitämisen kannalta. Kun 
aluksen omistaja ja operoija voivat olla eri 
tahot, on perusteltua, että myös operoijan tu-
lisi ilmoittaa edellä mainituista seikoista. 
Usein käytännössä onkin niin, että tällaisissa 
tapauksissa vain operoijalla on tieto esimer-
kiksi aluksen liikennöinnistä. 

Kauppa-alusluettelolain 11 §:n 1 moment-
tia ehdotetaan muutettavaksi siten, että se 
vastaisi voimassa olevaa käytäntöä. Lain-
kohdan nykyisen sanamuodon mukaan alus 
on poistettava kauppa-alusluettelosta, mikäli 
luetteloon merkitsemisen edellytykset eivät 
enää täyty. Esimerkiksi kun alus myydään 
ulkomaille ja poistetaan Suomen alusrekiste-
ristä, se poistetaan myös kauppa-
alusluettelosta pysyvän esteen vuoksi. Alus 
voi kuitenkin joutua tilanteeseen, jossa luet-
teloon merkitsemisen edellytykset eivät tila-
päisesti täyty. Lähinnä kyseeseen tulee aluk-
sen liikennöintialueen muuttuminen väliai-
kaisesti siten, että sitä käytetään jonkin aikaa 
yksinomaan kotimaanliikenteeseen. Luette-
losta poistaminen tämänkaltaisen väliaikai-
sen syyn vuoksi on tarpeettoman raskas me-
nettely, koska tukea maksetaan vain kauppa-
alusluetteloon merkitsemisen edellytysten 
voimassa ollessa. Merenkulkulaitos ei ole 
poistanut aluksia kauppa-alusluettelosta, mi-
käli luetteloon merkitsemisen edellytykset 
lähinnä liikennöintialueen muuttumisen takia 
eivät väliaikaisesti täyty. 
 
3.  Esityksen taloudel l ise t  vaiku-

tukset   

Kauppa-alustuen   laajentamisen   taloudel-
lisia   vaikutuksia,  jos   bareboat   charter-in 
-sopimuksella vuokratut alukset otetaan 
kauppa-alusluettelolain piiriin, ei ole mah-
dollista arvioida luotettavasti, sillä varusta-
moiden tulevien vuosien ratkaisut riippuvat 
monista muistakin ennalta arvaamattomista 
tekijöistä. Lastialussektorilla näyttää siltä, et-
tä miehityskustannukset ovat kilpailukykyi-
sellä tasolla. Aluskannan ikääntyminen huo-
mioon ottaen olisi kuitenkin tärkeää, että va-
rustamot voisivat myös uusia tonnistoaan.  

Muutamia aluksia olisi tulossa Suomen li-
pun alle, jos ehdotettu muutos toteutettaisiin. 
Ensimmäinen alus voitaisiin siirtää Suomen 
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rekisteriin jo syksyllä 2005, jos laki tulee esi-
tetyllä aikataululla voimaan. Samoin on tie-
dossa, että loppuvuoden 2005 ja alkuvuoden 
2007 välillä eräälle suomalaiselle varusta-
molle valmistuu kolme uutta ro-pax -alusta, 
jotka myös haluttaisiin rekisteröidä Suomen 
lipun alle edellyttäen, että muutos tulee voi-
maan. 

Ensin mainittu jo liikenteessä oleva alus on 
tällä hetkellä suomalaisen varustamoyhtiön 
toiseen EU-maahan sijoittautuneen tytäryhti-
ön omistuksessa. Sen sijaan kolmen uudisra-
kennuksen omistuksesta ei ole tehty päätök-
siä, vaan tällä hetkellä selvitetään erilaisia 
omistus- ja rahoitusvaihtoehtoja. Lähtökohta 
näyttää kuitenkin olevan se, että uudet aluk-
set eivät tule kyseisen varustamon omaan 
omistukseen. 

Mainittujen neljän aluksen työllisyysvaiku-
tus olisi yhteensä noin 250 henkilötyövuotta.  

Lisäksi Suomen lipun alle on maaliskuussa 
2005 siirretty kaksi ulkomaalaisessa omis-
tuksessa olevaa alusta, joiden osalta ehdotet-
tu kauppa-alustuen laajennus tullee kysee-
seen. Alusten työllisyysvaikutus on yhteensä 
56 henkilötyövuotta.  

On myös otettava huomioon, että toimies-
saan Suomen lipun alla alukset itse tuottavat 
sen tuen, joka niille jälkikäteen maksetaan 
valtion talousarviosta. Mikäli muutosta ei to-
teutettaisi, alukset tuskin tulevat Suomeen, 
jolloin myöskään tällaisia merenkulkijoiden 
palkkaveroista ja työnantajan maksettavista 
sosiaalikustannuksista saatavia tuloja ei syn-
ny. 

Koska tuki maksetaan takautuvasti puoli-
vuosittain, ehdotettu tuen saajaa koskeva 
muutos ei käytännössä lisää valtion menoja 
vuonna 2005.  

Lastialustuen piiriin edellä mainituista 
aluksista tulisi kolme, mikä merkitsisi vuosi-
na 2006-2009 kunakin vuonna 1 900 000 eu-
ron lisäystä tuen määrään. Lastialustuen pii-
ristä on arvioitu poistuvan samana aikana yh-
teensä neljä alusta. Asianomaiselle momen-
tille (31.32.41) ei tarvita lisämäärärahaa, 
vaan rahoitus voidaan  hoitaa menokehysten 
puitteissa. 

Matkustaja-alustuen piiriin (momentti 
31.32.42) tulisi kolme alusta, mikä merkitsisi 
vuonna 2007 yhteensä 1 125 000 euron lisä-
ystä tuen määrään sekä vuosina 2008 ja 2009 

kumpanakin vuonna 1 350 000 euron lisäys-
tä.  

Nettovaikutus kummankin momentin mää-
räraha  huomioon ottaen olisi vuositasolla 
450 000 euroa positiivinen eikä lisämäärära-
haa tarvittaisi.  

Meriliikenteen valtiontuen suuntaviivojen 
perusteella tehtävällä hinaajia, työntäjiä ja 
ruoppaajia koskevalla täsmennyksellä on 
vaikutusta niiden hinaajien saamaan tukeen, 
joiden liikenne ei ole laadullisesti suuntavii-
vojen edellyttämää meriliikennettä. Kauppa-
alusluetteloon on merkitty tällä hetkellä 
18 hinaajaa, joille maksettiin vuonna 2004 
tukea 3,7 miljoonaa euroa. Koska nykyisessä 
kauppa-alusluettelolaissa ei ole asetettu lii-
kenteen laadulle vastaavaa suuntaviivojen 
mukaista edellytystä, tukea myönnettäessä ei 
ole tutkittu, onko hinaajan ulkomailla tapah-
tunut liikennöinti meriliikennettä, ulkomai-
sessa satamassa suoritettua hinaustoimintaa 
vai alusten avustamista satamaan. Tukea on 
voinut saada edellyttäen, että hinaajaa käyte-
tään pääasiallisesti ulkomaanliikenteeseen. 

On todennäköistä, että kauppa-
alusluettelolain perusteella tukea saaneiden 
hinaajien joukossa on aluksia, jotka eivät hi-
naustoimintojensa laadun vuoksi välttämättä 
saa tukea jatkossa. Kauppa-alusluettelolain 
täsmentämisellä voi olla vähäinen tuen ko-
konaismäärää vähentävä vaikutus. 

Kauppa-alusluetteloon ei ole merkitty 
ruoppaajiksi luokiteltuja aluksia. Kauppa-
alusluetteloon merkitsemisen edellytysten 
täsmentämisestä ei siten ruoppaajien osalta 
tällä hetkellä seuraa taloudellisia vaikutuksia. 

 
4.  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu selvitysryhmässä, 
jonka liikenne- ja viestintäministeriö asetti 
19 päivänä elokuuta 2004 selvittämään ul-
komaanliikenteen kauppa-alusluettelosta an-
netun lain muutostarpeita. Selvitysryhmässä 
ovat edustettuina valtiovarainministeriö, lii-
kenne- ja viestintäministeriö, Ahvenanmaan 
maakunnan hallitus, Merenkulkulaitos ja 
Kilpailuvirasto. 

Esitysluonnoksesta on kuultu Suomen Va-
rustamoyhdistystä, Rahtialusyhdistystä, 
Ålands Redarföreningiä, Suomen Merimies-
Unioni SM-U:ta, Suomen Konepäällystöliit-
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toa sekä Suomen Laivanpäällystöliittoa. Val-
takunnalliset työmarkkinajärjestöt ovat puol-
taneet kauppa-alustuen laajentamista ehdote-
tulla tavalla lukuunottamatta Rahtialusyhdis-
tystä. Järjestöjen lausumat on pyritty otta-
maan huomioon lakiehdotuksessa.  

Esitystä on käsitelty kauppa- ja teollisuus-
ministeriön yritystukineuvottelukunnassa. 

 
5.  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan valtio-
neuvoston asetuksella säädettävänä ajankoh-

tana. Lain 4 §:n 1 momentin johdantokappa-
letta sekä 3 ja 4 momenttia sovellettaisiin 
kuitenkin 1 päivänä heinäkuuta 2005 tai sen 
jälkeen aiheutuneista kustannuksista makset-
tavaan tukeen. 

Ehdotetun lain voimaansaattaminen edel-
lyttää, että Euroopan yhteisöjen komissio on 
hyväksynyt tukiratkaisun. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 
 

 
 
 
 

Laki  

ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta 

 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta 30 päivänä joulukuuta 1991 annetun 

lain (1707/1991) 1 §:n 1 ja 2 momentti, 3 §:n 1 momentti, 4 §:n 1 momentin johdantokappale 
sekä 3 ja 4 momentti, 10 § ja 11 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 ja 2 mo-
mentti laissa 1057/2002 ja 4 §:n 4 momentti laissa 1349/2001, sekä 

lisätään 1 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 1057/2002, uusi 5 momentti seuraa-
vasti: 

 
 

1 § 
Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloon 

(kauppa-alusluettelo) voidaan merkitä las-
tialus ja sellainen muu alus, joka on tarkoitet-
tu pääasiallisesti lastin kuljettamiseen, kun:  

1) alus on merkitty Suomen alusrekisteriin;  
2) alusta käytetään pääasiassa ulkomaan 

meriliikenteeseen; ja  
3) aluksella varustamotoimintaa työnanta-

jana harjoittavan yhteisön Suomeen suuntau-
tuvassa liikenteessä olevien lastialusten lai-
vaväen kokonaismäärästä vähintään puolet 
on Euroopan talousalueen valtioiden kansa-
laisia.  

Kauppa-alusluetteloon merkittäväksi aluk-
seksi hyväksytään myös sellaiset hinaajat ja 
työntäjät, jotka kuljettavat säännöllisesti las-
tiproomuja pääasiassa ulkomaan meriliiken-
teessä, samoin kuin sellaiset matkustaja-
aluksiksi katsastetut alukset, jotka on pääasi-
allisesti tarkoitettu lastin kuljettamiseen ja 
joilla on enintään 120 matkustajapaikkaa. 
Kauppa-alusluetteloon voidaan merkitä myös 
sellaiset ruoppaajat, joita käytetään pääasias-
sa ulkomaan meriliikenteessä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Aluksen katsotaan olevan pääasiassa ulko-
maan meriliikenteessä, jos alus on kalenteri-
vuoden aikana yli puolet toiminta-ajastaan 
ulkomaan meriliikenteessä. 

3 § 
Alus on omistajan tai aluksella varustamo-

toimintaa harjoittavan suomalaisen työnanta-
jan hakemuksesta merkittävä kauppa-
alusluetteloon, kun alus täyttää 1 §:ssä maini-
tut luetteloon merkitsemisen edellytykset. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

4 § 
Jos kalenterivuoden aikana pääasiassa ul-

komaan meriliikenteessä käytettävän, kaup-
pa-alusluetteloon merkityn aluksen työvoi-
makustannukset on saatettu työmarkkinaosa-
puolten sopimalla tavalla sellaiselle tasolle, 
että ne, huomioon ottaen pykälässä tarkoitet-
tu tuki, mahdollistavat toiminnan kansainvä-
lisessä liikenteessä, myönnetään aluksen 
suomalaiselle omistajalle tai, jos omistaja on 
ulkomaalainen, mutta alus on rekisteröity 
Suomeen, aluksella varustamotoimintaa har-
joittavalle suomalaiselle työnantajalle valtion 
varoista tukena:  
— — — — — — — — — — — — — — 

Tukea voidaan myöntää myös Ahvenan-
maalla rekisteröidyn aluksen  suomalaiselle 
omistajalle tai, jos omistaja on ulkomaalai-
nen, aluksella varustamotoimintaa harjoitta-
valle suomalaiselle työnantajalle. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua tukea ei 
kuitenkaan myönnetä kauppa-alusluetteloon 
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merkityn aluksen suomalaiselle omistajalle 
tai, jos omistaja on ulkomaalainen, aluksella 
varustamotoimintaa harjoittavalle suomalai-
selle työnantajalle sinä aikana, kun tälle 
maksetaan sellaista valtion tukea, jonka tar-
koituksena on aluksen käyttökustannusten 
alentaminen, eikä siltä osin kuin samankal-
taista tukea maksetaan muualta. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

10 § 
Kauppa-alusluetteloon merkityn aluksen 

omistajan sekä aluksella varustamotoimintaa 
harjoittavan suomalaisen työnantajan on il-
moitettava Merenkulkulaitokselle sellaisista 
olosuhteiden muutoksista, joilla voi olla 
merkitystä aluksen luettelossa pitämisen 
kannalta. 
 

11 § 
Alus poistetaan kauppa-alusluettelosta, jos 

aluksen omistajan ilmoituksen tai Merenkul-
kulaitoksen muutoin saamien tietojen perus-
teella käy selville, että 1 §:ssä tarkoitetut lu-
etteloon merkitsemisen edellytykset eivät 
enää täyty eikä syy tähän ole väliaikainen. 
— — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston 

asetuksella säädettävänä ajankohtana.  
Lain 4 §:n 1 momentin johdantokappaletta 

sekä 3 ja 4 momenttia sovelletaan kuitenkin 
1 päivänä heinäkuuta 2005 tai sen jälkeen ai-
heutuneista kustannuksista maksettavaan tu-
keen. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 

————— 

Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005   

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Liikenne- ja viestintäministeri  Leena Luhtanen 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 
 
 
 
 
 

Laki  

ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta 30 päivänä joulukuuta 1991 annetun 

lain (1707/1991) 1 §:n 1 ja 2 momentti, 3 §:n 1 momentti, 4 §:n 1 momentin johdantokappale 
sekä 3 ja 4 momentti, 10 § ja 11 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 ja 2 mo-
mentti laissa 1057/2002 ja 4 §:n 4 momentti laissa 1349/2001, sekä  

lisätään 1 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 1057/2002, uusi 5 momentti seuraa-
vasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 § 
Ulkomaanliikenteen kauppa-

alusluetteloon (kauppa-alusluettelo) voi-
daan merkitä lastialus ja sellainen muu alus, 
joka on tarkoitettu pääasiallisesti lastin kul-
jettamiseen, kun: 

1) alus on merkitty Suomen alusrekiste-
riin; 

2) alusta käytetään pääasiassa ulkomaan-
liikenteeseen; ja 

3) aluksella varustamotoimintaa työnanta-
jana harjoittavan yhteisön Suomeen suun-
tautuvassa liikenteessä olevien lastialusten 
laivaväen kokonaismäärästä on vähintään 
puolet Euroopan talousalueen valtioiden 
kansalaisia. 

Kauppa-alusluetteloon merkittäväksi 
alukseksi hyväksytään myös sellaiset hinaa-
jat ja työntäjät, jotka kuljettavat säännölli-
sesti lastiproomuja ulkomaanliikenteessä, 
samoin kuin sellaiset matkustaja-aluksiksi 
katsastetut alukset, jotka on pääasiallisesti 
tarkoitettu lastin kuljettamiseen ja joilla on 
enintään 120 matkustajapaikkaa. 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

1 § 
Ulkomaanliikenteen kauppa-

alusluetteloon (kauppa-alusluettelo) voi-
daan merkitä lastialus ja sellainen muu alus, 
joka on tarkoitettu pääasiallisesti lastin kul-
jettamiseen, kun:  

1) alus on merkitty Suomen alusrekiste-
riin;  

2) alusta käytetään pääasiassa ulkomaan 
meriliikenteeseen; ja  

3) aluksella varustamotoimintaa työnanta-
jana harjoittavan yhteisön Suomeen suun-
tautuvassa liikenteessä olevien lastialusten 
laivaväen kokonaismäärästä vähintään puo-
let on Euroopan talousalueen valtioiden 
kansalaisia.  

Kauppa-alusluetteloon merkittäväksi 
alukseksi hyväksytään myös sellaiset hinaa-
jat ja työntäjät, jotka kuljettavat säännölli-
sesti lastiproomuja pääasiassa ulkomaan 
meriliikenteessä, samoin kuin sellaiset mat-
kustaja-aluksiksi katsastetut alukset, jotka 
on pääasiallisesti tarkoitettu lastin kuljetta-
miseen ja joilla on enintään 120 matkusta-
japaikkaa. Kauppa-alusluetteloon voidaan 
merkitä myös sellaiset ruoppaajat, joita 
käytetään pääasiassa ulkomaan meriliiken-
teessä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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3 § 
Alus on omistajan hakemuksesta merkit-

tävä kauppa-alusluetteloon, kun alus täyttää 
1 §:ssä mainitut luetteloon merkitsemisen 
edellytykset. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

4 § 
Milloin kauppa-alusluetteloon merkittyyn 

alukseen kohdentuvat työvoimakustannuk-
set on saatettu työmarkkinaosapuolten so-
pimalla tavalla sellaiselle tasolle, että ne, 
huomioon ottaen pykälässä tarkoitettu tuki, 
mahdollistavat toiminnan kansainvälisessä 
liikenteessä, myönnetään aluksella varus-
tamotoimintaa harjoittavalle suomalaiselle 
aluksen omistavalle yhteisölle valtion va-
roista tukena: 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tukea voidaan myöntää myös suomalai-
selle yhteisölle, joka harjoittaa varustamo-
toimintaa Ahvenanmaalla rekisteröidyllä 
yhteisön omistamalla aluksella. 

 
Edellä 1 momentissa tarkoitettua tukea ei 

kuitenkaan myönnetä kauppa-alusluetteloon 
merkityn aluksen omistajalle sinä aikana, 
kun tälle maksetaan sellaista valtion tukea, 
jonka tarkoituksena on aluksen käyttökus-
tannusten alentaminen, eikä siltä osin kuin 
samankaltaista tukea maksetaan muualta. 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

10 § 
Kauppa-alusluetteloon merkityn aluksen 

omistajan on ilmoitettava merenkulkuhalli-
tukselle sellaisista olosuhteiden muutoksis-
ta, joilla voi olla merkitystä aluksen luette-
lossa pitämisen kannalta. 

Aluksen katsotaan olevan pääasiassa ul-
komaan meriliikenteessä, jos alus on kalen-
terivuoden aikana yli puolet toiminta-
ajastaan ulkomaan meriliikenteessä. 

  
3 § 

Alus on omistajan tai aluksella varusta-
motoimintaa harjoittavan suomalaisen 
työnantajan hakemuksesta merkittävä 
kauppa-alusluetteloon, kun alus täyttää 
1 §:ssä mainitut luetteloon merkitsemisen 
edellytykset. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

4 § 
Jos kalenterivuoden aikana pääasiassa 

ulkomaan meriliikenteessä käytettävän, 
kauppa-alusluetteloon merkityn aluksen 
työvoimakustannukset on saatettu työmark-
kinaosapuolten sopimalla tavalla sellaiselle 
tasolle, että ne, huomioon ottaen pykälässä 
tarkoitettu tuki, mahdollistavat toiminnan 
kansainvälisessä liikenteessä, myönnetään 
aluksen suomalaiselle omistajalle tai, jos 
omistaja on ulkomaalainen, mutta alus on 
rekisteröity Suomeen, aluksella varustamo-
toimintaa harjoittavalle suomalaiselle 
työnantajalle valtion varoista tukena:  
— — — — — — — — — — — — — — 

Tukea voidaan myöntää myös Ahvenan-
maalla rekisteröidyn aluksen suomalaiselle 
omistajalle tai, jos omistaja on ulkomaalai-
nen,  aluksella varustamotoimintaa harjoit-
tavalle suomalaiselle työnantajalle. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua tukea ei 
kuitenkaan myönnetä kauppa-alusluetteloon 
merkityn aluksen suomalaiselle omistajalle 
tai, jos omistaja on ulkomaalainen, aluksel-
la varustamotoimintaa harjoittavalle suo-
malaiselle työnantajalle sinä aikana, kun 
tälle maksetaan sellaista valtion tukea, jon-
ka tarkoituksena on aluksen käyttökustan-
nusten alentaminen, eikä siltä osin kuin sa-
mankaltaista tukea maksetaan muualta. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

10 § 
Kauppa-alusluetteloon merkityn aluksen 

omistajan sekä aluksella varustamotoimin-
taa harjoittavan suomalaisen työnantajan 
on ilmoitettava Merenkulkulaitokselle sel-
laisista olosuhteiden muutoksista, joilla voi 
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11 § 
Alus poistetaan kauppa-alusluettelosta, 

jos aluksen omistajan ilmoituksen tai me-
renkulkuhallituksen muutoin saamien tieto-
jen perusteella käy selville, että 1 §:ssä tar-
koitetut luetteloon merkitsemisen edelly-
tykset eivät enää täyty. 
 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

 
 

olla merkitystä aluksen luettelossa pitämi-
sen kannalta. 
 

11 § 
Alus poistetaan kauppa-alusluettelosta, 

jos aluksen omistajan ilmoituksen tai Me-
renkulkulaitoksen muutoin saamien tietojen 
perusteella käy selville, että 1 §:ssä tarkoi-
tetut luetteloon merkitsemisen edellytykset 
eivät enää täyty eikä syy tähän ole väliai-
kainen. 
— — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston 

asetuksella säädettävänä ajankohtana.  
Lain 4 §:n 1 momentin johdantokappalet-

ta sekä 3 ja 4 momenttia sovelletaan kui-
tenkin 1 päivänä heinäkuuta 2005 tai sen 
jälkeen aiheutuneista kustannuksista mak-
settavaan tukeen. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen-
piteisiin. 

——— 
 
 

 


