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Liikenne- ja viestintäministeriö

TEM:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi merilain muuttamisesta
Työ- ja elinkeinoministeriöltä (TEM) on pyydetty lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi merilain
muuttamisesta. Esitysluonnos koskee ns. kaksoisrekisteröinnin mahdollistamista.
TEM toteaa esitysluonnoksesta seuraavaa, lausuntopyynnössä esitettyjen otsikoiden mukaisesti:

1. Yleiset huomiot hallituksen esityksestä
Kaksoisrekisteröinnin mahdollistamisella pyritään edistämään suomalaisten varustamojen kansainvälistä
kilpailukykyä lisäämällä joustavuutta niiden liiketoiminnassa sekä sitä kautta lisäämään Suomen lipun alla
olevaa tonnistoa. Esitysluonnoksessa esitetyn arvion mukaan Suomen lipun alla kulkevan tonniston osuus
merikuljetuksissa voi hieman lisääntyä ja logistiset kustannukset voivat alentua hieman. Samalla myös
suomalaisten merenkulkijoiden työllisyys voi parantua. Elinkeino- ja työllisyyspolitiikan näkökulmista
esitys on TEM:n mielestä kannatettava.
Esityksen suhde merityötä koskevaan lainsäädäntöön:
TEM on esityksen valmistelun yhteydessä arvioinut säännösehdotusten merkitystä työlainsäädännön
kannalta. Suomen merityölainsäädäntö soveltuu työhön, jota tehdään suomalaisessa aluksessa. Kun
ulkomaisessa alusrekisterissä oleva alus rekisteröitäisiin esityksessä tarkoitetulla tavalla käytön osalta
Suomen rekisteriin, aluksella tehtävään työhön sovellettaisiin Suomen merityölainsäädäntöä. Työntekijät
olisivat myös merimiesten palkkaturvan piirissä ja meripanttioikeus turvaisi saatavien maksunsaantia.
Esitysluonnosta on lisäksi käsitelty merimiesasiain neuvottelukunnassa, jossa esitykseen suhtauduttiin
myönteisesti.
2. Huomiot esityksen vaikutuksista
Esitysluonnoksessa sen vaikutuksia on arvioitu lähinnä alan toimijoille tehdyn kyselyn vastauksien
pohjalta. Tämä ei TEM:n mielestä ole kaikilta osin riittävää. Erityisesti tämä koskee esityksen vaikutuksia
huoltovarmuuden näkökulmasta. Vaikka Suomen lipun alla kulkevan tonniston arvioitu lisääntyminen
kaksoisrekisteröinnin mahdollistuessa on sinänsä huoltovarmuutta tukevaa, viranomaisten toimivalta
ulkomaisessa omistuksessa olevaan mutta Suomeen kaksoisrekisteröityyn alukseen poikkeustilanteissa
olisi analysoitava tarkemmin, ja mikäli tarpeen tehtävä esitykseen tältä kannalta tarvittavat muutokset.
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Tältä osin TEM viittaa Huoltovarmuuskeskuksen esitysluonnoksesta antamaan 13.10.2020 päivättyyn
lausuntoon.
3. Lakiehdotus
Edellä olevan lisäksi TEM:llä ei ole lausuttavaa pykäläehdotuksiin.
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