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Yhteenveto lausunnoista koskien hallituksen esitystä ekansainvälisen merenkulun 
turvalaitejärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja 
voimaansaattamiseksi 

Sopimuksen kansallista voimaansaattamista koskeva hallituksen 
esitysluonnos oli lausuttavana 17.5.2022–17.6.2022 lausuntopalvelu.fi-
sivustolla. Lausunnon antoivat Väylävirasto, Liikenne- ja viestintävirasto, 
Rajavartiolaitoksen esikunta / sisäministeriön rajavartio-osasto ja 
ulkoministeriö. 
 
Väylävirasto kertoi lausunnossaan, että Väyläviraston virkamiehet ovat 
osallistuneet järjestön statusmuutosta koskevan sopimuksen valmisteluun. 
Väylävirasto piti myönteisinä sopimuksen tavoitteita merenkulun 
turvallisuuden, taloudellisuuden ja suorituskyvyn parantamiseksi sekä 
merenkulun turvalaite- ja alusliikennepalveluiden yhtenäistämiseksi 
kansainvälisesti, ja kannatti yleissopimuksen ratifiointia. 
 
Liikenne- ja viestintävirasto kuvasi lausunnossaan viraston roolia 
Kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestön toiminnassa. Liikenne- ja 
viestintävirasto antaa kansallisesti merenkulun turvalaitteita, kulkuväylien 
merkitsemistä ja valaisemista sekä käytettävää viitoitusjärjestelmää 
koskevat määräykset. Lisäksi virasto vahvistaa yleiset kulkuväylät ja 
asetettavat turvalaitteet väyläpäätöksellään ja toimii alusliikennepalvelun 
osalta kansallisena toimivaltaisena viranomaisena. Virasto osallistuu 
aktiivisesti järjestön toimintaan tästä turvalaitteita, vesiväylien käyttöä sekä 
alusliikennepalvelua sääntelevästä ja valvovasta roolistaan johtuen. 
Liikenne- ja viestintävirasto kannattaa hallituksen esitystä ja 
yleissopimuksen voimaansaattamista. 
 
Ulkoministeriö totesi lausunnossaan, että valtiosopimusten hyväksymisen 
ja voimaansaattamisen kannalta on tärkeää, että ne sopimusmääräykset, 
jotka kuuluvat lainsäädännön alaan, selostetaan ja perustellaan 
eduskunnan suostumuksen tarpeellisuutta koskevassa jaksossa ottaen 
huomioon perustuslakivaliokunnan vakiintuneet tulkinnat. Lisäksi 
esityksessä tulisi lausunnon mukaan tarkentaa unionin ja jäsenvaltion 
toimivallan jakoa. Tämän lisäksi ulkoministeriö esitti eräitä teknisiä 
muutoksia esitykseen. Esitystä on täydennetty ja korjattu lausunnon 
pohjalta. 
 

 
 
 

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetuksesta 
valtion rajat ylittävästä toiminnasta Ruotsin siviili-
ilmailuviranomaisen kanssa tehdyn sopimuksen 
voimaansaattamisesta 

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja 1) 
valtioneuvoston asetuksesta valtion rajat ylittävästä 
toiminnasta Ruotsin siviili-ilmailuviranomaisen kanssa 
tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja 2) valtion 
rajat ylittävästä toiminnasta Ruotsin siviili-
ilmailuviranomaisen kanssa tehdyn sopimuksen 
voimaansaattamisesta annetun asetuksen 
kumoamisesta annettavasta valtioneuvoston 
asetuksesta. 
 
Suomen ja Ruotsin siviili-ilmailuviranomaisten välinen 
muutettu sopimus on allekirjoitettu syksyllä 2021 ja se 
on tarkoitus saattaa kansallisesti voimaan 
valtioneuvoston asetuksella. Samalla kumotaan 
voimassaolevan sopimuksen voimaansaattamista 
koskeva asetus vuodelta 2012. 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja 
asetusmuutoksista jakelussa mainituilta. 
Lausuntopyynnön liitteenä on muistiot ja 
asetusluonnokset. Lausunnot pyydetään toimittamaan 
viimeistään 27.5.2022 liikenne- ja viestintäministeriön 
kirjaamoon (kirjaamo.lvm@gov.fi) sekä 
iida.huhtanen@gov.fi. Lisätietoja antaa tarvittaessa 
hallitussihteeri Iida Huhtanen (p. 0295 342 613). 
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Rajavartiolaitoksen esikunta / sisäministeriön rajavartio-osasto katsoi 
lausunnossaan, että järjestön statusmuutos on perusteltua 
meriturvallisuuden edistämisen näkökulmasta. Lisäksi lausunnossa 
todetaan, että järjestön aseman vahvistaminen merenkulun turvalaitteiden 
kehittämisessä ja yhdenmukaistamisessa on kannatettavaa. 
Rajavartiolaitos toivoo, että se rannikkovartiostotoimintoja suorittavana 
viranomaisena pidettäisiin tietoisena järjestön toiminnasta. 
 
Oikeusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö ja työ- 
ja elinkeinoministeriö ilmoittivat, että niillä ei ole asiassa lausuttavaa.  
 

 


