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EU:n maantieliikenteen liikkuvuuspaketin sosiaali- ja markkinasäännösten täytäntöönpanoa sekä
kuljetusten tilaajavastuiden tarkentamista valmistelevan työryhmän ja siihen liittyvän alatyöryhmän
asettaminen

Työryhmän asettaminen
Liikenne- viestintäministeriö on tänään asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on
valmistella ehdotukset Euroopan unionin maantieliikenteen Liikkuvuuspaketin
kansallista täytäntöönpanoa, sekä kuljetusten tilaajavastuiden tarkentamista koskevien
säännösten täytäntöönpanoa varten.
Toimikausi
4.11.2020 – 31.3.2022
Tausta
Euroopan unionin maantieliikenteen Liikkuvuuspaketin uudet säännökset ovat tulleet
voimaan 31.7.2020. Liikkuvuuspaketin yhteydessä muutettujen EU-asetusten ja
direktiivien kansallinen täytäntöönpanoaika on keskimäärin 18 kuukautta niiden
voimaantulosta.
Liikkuvuuspaketin yhteydessä muutetut EU-asetukset ja direktiivit:









(EY) N:o 1071/2009 Tieliikenteen markkinoillepääsyn asetus
(EY) N:o 1072/2009 Rajat ylittävien tiekuljetusten sääntöjen asetus
(EU) N:o 1024/2012 Viranomaisten IMI-tietojenvaihtoasetus
(EY) N:o 561/2006 Ajo- ja lepoaika-asetus
(EU) N:o 165/2014 Ajopiirturiasetus
96/71/EY Lähetettyjen työntekijöiden direktiivi
2014/67/EU Lähetettyjen työntekijöiden täytäntöönpanodirektiivi
2006/22/EY Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön valvontadirektiivi

Työryhmän tavoitteet ja tehtävät
Työryhmän tavoitteena ja tehtävänä on arvioida, mitä lainsäädäntömuutoksia
Liikkuvuuspaketin EU-asetusten ja direktiivien täytäntöönpano edellyttää sekä
valmistella tarvittavat lainsäädäntömuutosehdotukset.
Työryhmä arvioi muun muassa:
1) mihin kansalliseen lakiin tai asetukseen mikäkin EU-asetuksen tai direktiivin
muutos implementoidaan,
2) mitä tietojärjestelmämuutoksia vaaditaan,
3) mitä ja millaisia kansallisia vaikutuksia säädösmuutoksilla on.
Työryhmä laatii mietintönsä hallituksen esityksen muotoon. Työryhmän
puheenjohtajana toimii liikenne- ja viestintäministeriön nimeämä henkilö. Työryhmän
tulee tehtäviään suorittaessaan kuulla kuljetusalan toimijoita sekä muita sidosryhmiä ja
asiantuntijoita.
Samalla
asetetaan
lähetettyjen
työntekijöiden
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täytäntöönpanon työoikeuteen ja työelämään liittyviä erityiskysymyksiä varten erillinen
alatyöryhmä, joka toimii varsinaisen työryhmän alaisuudessa.
Alatyöryhmän asettaminen
Alatyöryhmä toimii työ- ja elinkeinoministeriön johdolla työryhmän toimeksiannon ja
ohjauksen perusteella. Alatyöryhmä valmistelee lähetettyjen työntekijöiden direktiivin
täytäntöönpanon edellyttämät työoikeuteen ja työelämään liittyvät säännösehdotukset.
Myös alatyöryhmän tulee tehtäviään suorittaessaan kuulla kuljetusalan toimijoita sekä
muita sidosryhmiä ja asiantuntijoita.
Työryhmän kokoonpano
Puheenjohtaja:
Sini Wirén, liikenne- ja viestintäministeriö
Jäsenet:
Veli-Matti Syrjänen, liikenne- ja viestintäministeriö
Mari Starck, liikenne- ja viestintäministeriö
Elisa Vornanen, liikenne- ja viestintäministeriö
Seija Jalkanen, työ- ja elinkeinoministeriö
Aino-Maija Alstela, sosiaali- ja terveysministeriö
Mikko Västilä, Liikenne- ja viestintävirasto
Kari Onninen, Poliisihallitus
Sami Vainikka, Tulli
Simo Purmonen, Rajavartiolaitos
Puheenjohtaja ja liikenne- ja viestintäministeriön nimeämä jäsen toimivat myös
työryhmän sihteereinä.
Alatyöryhmän kokoonpano
Puheenjohtaja:
Päivi Kantanen, työ- ja elinkeinoministeriö
Jäsenet:
Liisa Heinonen, työ- ja elinkeinoministeriö
Veli-Matti Syrjänen, liikenne- ja viestintäministeriö
Mari Starck, liikenne- ja viestintäministeriö
Elisa Vornanen, liikenne- ja viestintäministeriö
Aino-Maija Alstela, sosiaali- ja terveysministeriö
Mikko Västilä, Liikenne- ja viestintävirasto
Anu Ikonen, Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Katja Miettinen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Albert Mäkelä, Suomen Yrittäjät
Lauri Muranen, SAK
Miia Kannisto, Akava
Antti Koskela, STTK
Mari Vasarainen, Autoliikenteen työnantajaliitto ALT
Harri Pasanen, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT
Puheenjohtaja ja työ- ja elinkeinoministeriön nimeämä jäsen toimivat myös
alatyöryhmän sihteereinä.
Kustannukset ja rahoitus
Työryhmien työ suoritetaan virkatyönä.
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Timo Harakka
Liikenne- ja viestintäministeri

Olli-Pekka Rantala
Osastopäällikkö, ylijohtaja

Jakelu

Työ- ja elinkeinoministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Liikenne- ja viestintävirasto
Poliisihallitus
Tulli
Rajavartiolaitos
Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Tiedoksi

Työryhmään nimetyille
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