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Perustiedot 

Hankkeen nimi 
(HE/asetus/strategia; suomeksi, 
ruotsiksi ja englanniksi) 

Hallituksen esitys laiksi laivaväestä ja aluksen 
turvallisuusjohtamisesta annetun lain 26 b §:n 
muuttamisesta (huom. ehdotus on tarkoitus antaa jonkin 
toisen HE:n liitelakina) 

Toimielimen/strategian tyyppi  

VAHVA-numero VN/15508/2021 

Hankeikkuna-tunniste LVM038:00/2021 

 
Aikataulu 

Hankkeen asettamispäivä 15.6.2021 

Hankkeen toimikausi  

Etapit Toimenpide  

suunnitteilla Hanke alkaa 15.6.2021 

 Arviomuistio mahdollisista 
säädösvalmistelutarpeista 

 

Johtopäätökset 
esivalmistelusta 

6/2021 

Kuulemistilaisuus  

Dispositio HE:stä/asetuksesta 6/2021 

Luonnos taustasta (johdanto, 
nykytila, valmistelu) 

6/2021 

Pykäläluonnokset ja 
säädösperustelut 

6/2021 

Luonnos vaikutusten 
arvioinneista 

6/2021 

Luonnos 
säätämisjärjestyksestä 

6/2021 

HE/asetus-luonnoksen 
johtoryhmäkäsittely ennen 
lausuntokierrosta 

6/2021 

käynnissä HE/asetus -luonnos 
lausuntokierroksella 

15.6.–22.8.2021 

 Lausuntotiivistelmä 8/2021 

Osaston johtoryhmän puolto 9/2021 

Virkamiesjohtoryhmä 9-10/2021 

Ministerin hyväksyntä 9-10/2021 

Ministerityöryhmä  

Laintarkastus 9/2021 

Laintarkastuksen aiheuttamat 
muutokset tehty 

9/2021 

Rahakuntakäsittely  

Valtioneuvostokäsittely 10/2021 

Eduskuntakäsittely alkaa 10/2021 

TP vahvistaa lain 12/201 
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päättynyt Lain/asetuksen voimaantulo 19.12.2021 

 

Kuvaus 

Asiasanat merenkulku, kalastus, laivaväki 

Tavoitteet  
 

Kalastusalan työtä koskevan direktiivin kansallisen 
täytäntöönpanon täydentäminen. 

Nykytilanne tai lähtökohdat  
(miksi hanke on käynnistetty?) 

Kalastusalan työtä koskeva neuvoston direktiivi (EU) 
2017/159 implementoitiin vuonna 2019 (ks. laki 253/2019; 
HE 291/2018 vp). Direktiivillä täytäntöönpantiin 
kalastusalan työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön 
vuoden 2007 yleissopimus. 
 
Direktiiviä täytäntööpantu rajatusti sopimuksen 12 artiklan 
osalta. Säännöksen mukaan ”[j]okaisella kalastusaluksella 
on oltava miehistöluettelo, jonka kopio on toimitettava 
maissa oleville valtuutetuille henkilöille ennen aluksen 
lähtöä tai ilmoitettava maihin välittömästi aluksen lähdön 
jälkeen. Toimivaltaisen viranomaisen on päätettävä, 
kenelle ja milloin kyseiset tiedot toimitetaan ja mitä 
tarkoitusta/tarkoituksia varten.” 
 
Implementoinnissa hyödynnettiin sopimuksen 3 artiklan 
poikkeamissäännöstä, jolla implementointi voitiin tehdä 
rajatusti. Implementoinnissa päätettiin sulkea alle 24 
metriset alukset soveltamisalan ulkopuolelle. 
 
Poikkeamissäännöksen mukaan kansallisista rajauksista 
on luovuttava viiden vuoden kuluessa sopimuksen 
voimaantulosta. Kyseisen määräajan tulkitaan täyttyvän 
19.12.2021. 
 
Laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annettuun 
lakiin on tehtävä muutos, jolla alusten kokoa koskeva 
rajaus poistetaan.  

Vaikutukset ja hyödyt Kalastusalan työtä koskevan sopimuksen tarkoituksena 
on turvallisuuden varmistaminen kalastustoiminnassa. 
Miehistöluettelotietojen toimittaminen maihin voi helpottaa 
mahdollisissa onnettomuustilanteissa merihätään 
joutuneiden ihmisten etsintää. 

Tiivistelmä (enint. 350 merkkiä) Muutoksella täytäntöönpannaan direktiivin vaatimus, 
jonka mukaan jokaisella kalastusaluksella on oltava 
miehistöluettelo ja jonka kopio on toimitettava maissa 
oleville valtuutetuille henkilöille. 

Tilannekuvaus Nykyisen 26 b §:n 4 momentin mukaan vähintään 24 
metriä pitkän kalastusaluksen päällikön on toimitettava 
miehistöluettelon tiedot laivanisännälle maihin ennen 
aluksen lähtöä tai välittömästi lähdön jälkeen. 
Pyydettäessä laivanisännän on toimitettava 
miehistöluettelon tiedot Rajavartiolaitokselle. Lainkohtaa 
on muutettava direktiivin vaatimuksien täytäntöön 
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panemiseksi niin, että se kattaa myös alle 24 metriä pitkät 
kalastusalukset. 

 

Yhteydet 

Suhde hallitusohjelmaan; 
toimenpidealue 

Kestävän talouden Suomi  

Hiilineutraali ja 
luonnonmonimuotoisuuden 
turvaava Suomi 

 

Suomi kokoaan suurempi 
maailmalla 

 

Turvallinen oikeusvaltio Suomi  

Elinvoimainen Suomi  

Luottamuksen ja tasa-arvoisten 
työmarkkinoiden Suomi 

 

Oikeudenmukainen, osallistava 
ja mukaan ottava Suomi 

 

Osaamisen, sivistyksen ja 
innovaatioiden Suomi 

 

Muu hallinnonalan keskeinen 
lainvalmisteluhanke 

 

HE/asetus ei liity 
hallitusohjelmaan 

x 

Ylätason hanke 
(Hankeikkuna-tunnus) 

 

Hanke liittyy 
lainsäädäntöön 

 

Hanke liittyy 
talousarvioon 

 

 

Käsittely 

Kiireellinen  

Budjettilaki  

KUTHANEK  

Lainsäädännön arviointineuvosto  

OKV:n tarkastus  

Hallituksen esityksen numero (täytetään Hankeikkunassa) 

Eduskunnan vastauksen numero (täytetään Hankeikkunassa) 

Säädösnumero (täytetään Hankeikkunassa) 

 

Henkilöt ja työryhmät 

Vastuuhenkilö (Hankeikkunassa) Katja Peltola 

Yhteyshenkilö (Hankeikkunassa) Katja Peltola 

Työryhmät Nimi Toimikausi Jäsenet 

   

   

 

Taloustiedot 

Budjetti (€)  

Työmääräarvio (htv)  

Rahoitusmomentti  
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Linkit 

Linkin nimi ja www-osoite 
hankeikkunalinkki, 
selvitykset, tutkimukset, EU- ja 
kv-materiaali, muuta 
 

Hankkeen sivut valtioneuvoston Säädösvalmistelu ja 
kehittämishankkeet –verkkosivulla: 
https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM038:00/2021  

 

Vastuuvirkamiehet 

Vastuuyksikkö PPE 

Vastuullinen yksikön päällikkö Sini Wirén 

Vastuuvirkamies Katja Peltola 

Tukivirkamies  

Säädöksen tekninen valmistelija Tarja Itäniemi 

 

Viestintä 

Viestintä ja vuorovaikutus  

 

Sidosryhmätoiminta 

Asianosaisten kuuleminen Lausuntokierros kesä-elokuussa 2021 sekä muu 
kuuleminen valmistelun aikana. 

Muu vuorovaikutus  

 

Jälkiarviointi 

Arvioinnin alustava 
toteuttamisajankohta 

 

Jälkiarviointia ei toteuteta x 

 

Muuta 

Raportointi  

Huomautuksia  

Päivämäärä  

 

Säädöshankepäätöksen käsittely 

Osaston johtoryhmän puolto 8.6.2021 

Virkamiesjohtoryhmän puolto 10.6.2021 

Ministerin johtoryhmän tai 
ministerin hyväksyntä 

15.6.2021 

 

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM038:00/2021

