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Perustiedot 
Hankkeen nimi (HE/asetus/stra-
tegia; suomeksi, ruotsiksi ja eng-
lanniksi) 

Hallituksen esitys liikenteen palveluista annetun lain 
(320/2017) muuttamisesta (ml. tekniset muutokset) 

Toimielimen/strategian tyyppi  
VAHVA-numero VN/13058/2020 
Hankeikkuna-tunniste LVM030:00/2020 
 
Aikataulu 
Hankkeen asettamispäivä 9.6.2020 
Hankkeen toimikausi 9.6.2020–31.5.2021 
Etapit Toimenpide Arvio aikataulusta 

suunnitteilla Hanke alkaa 6/2020 
 Arviomuistio mahdollisista sää-

dösvalmistelutarpeista 
 

Johtopäätökset esivalmiste-
lusta 

 

Kuulemistilaisuus  
Dispositio HE:stä/asetuksesta  
Luonnos taustasta (johdanto, 
nykytila, valmistelu) 

6/2020 

Pykäläluonnokset ja säädöspe-
rustelut 

7-8/2020 

Luonnos vaikutusten arvioin-
neista 

7-8/2020 

Luonnos säätämisjärjestyk-
sestä 

7-8/2020 

HE/asetus-luonnoksen johto-
ryhmäkäsittely ennen lausunto-
kierrosta 

8/2020 

käynnissä HE/asetus -luonnos lausunto-
kierroksella 

8-9/2020 

 Lausuntotiivistelmä 9/2020 
Osaston johtoryhmän puolto 9/2020 
Virkamiesjohtoryhmä 9/2020 
Ministerin hyväksyntä 9/2020 
Ministerityöryhmä - 
Laintarkastus 9-10/2020 
Laintarkastuksen aiheuttamat 
muutokset tehty 

9-10/2020 

Rahakuntakäsittely 10/2020 
Valtioneuvostokäsittely 15.10.2020 
Eduskuntakäsittely alkaa 10/2020 
TP vahvistaa lain 11-12/2020 

päättynyt Lain/asetuksen voimaantulo 1.1.2021 
 



      2 (4) 
 
 

 
 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö Käyntiosoite Postiosoite Puhelin www.lvm.fi 
 Eteläesplanadi 16 (kirjaamo) PL 31 0295 16001 etunimi.sukunimi@lvm.fi 
 Helsinki 00023 Valtioneuvosto  kirjaamo@lvm.fi 
 

Kuvaus 
Asiasanat ajo- ja lepoajat, laivaväki, liikenne, merenkulku, pätevyy-

det, sisävesiliikenne, valtionavustus 
Tavoitteet  
 

Tavoitteena on selkeyttää lain sisältöä ja parantaa luetta-
vuutta muuttamalla lain luvut numerojärjestykseen. Esityk-
sellä pannaan täytäntöön direktiivi (EU) 2017/2397, sel-
keytetään aluksen konepäällikkövaatimuksia, tarkenne-
taan valtionavustuksia koskevia säännöksiä sekä tehdään 
tarvittavia teknisiä muutoksia lakeihin. Lisäksi tarkastel-
laan asetuksenantovaltuuksien laajentamista tietyin osin 
ja selvitetään direktiivin (EU) 2019/1159 asettamia muu-
tostarpeita. 

Nykytilanne tai lähtökohdat  
(miksi hanke on käynnistetty?) 

Eduskunta on edellyttänyt, että valtioneuvosto saattaa lii-
kenteen palveluista annetun lain lukunumeroinnin juokse-
vaksi (EV 251/2018 vp).  
 
Sisävesiliikenteen pätevyyksiä koskeva Euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/2397 edellyttää 
muun muassa unionin sisävesipätevyyksien tunnustami-
sen osalta voimaansaattamista. Käytännössä on myös il-
mennyt tarpeita tehdä muita laivaväen pätevyyksiin liitty-
viä täsmennyksiä ja teknisiä korjauksia. 
 
Hankkeen tavoitteena on myös arvioida muita muutostar-
peita lakiin sekä tarkistaa lain ruotsinkielinen versio. 
 
Hankintojen osalta arvioidaan mahdolliset tarkennus- 
ja/tai korjaustarpeet koskien muun muassa palvelusopi-
musasetuksen hankintamenettelyjä. Liikenteen palveluista 
annettuun lakiin on otettu suoraan joukkoliikennelaista 
hankintaa ja julkista tukea koskevat pykälät, jotka tarkiste-
taan tämän korjauspaketin yhteydessä. 

Vaikutukset ja hyödyt Muutoksilla päivitetään kansallista lainsäädäntöä EU-lain-
säädännön mukaiseksi ja vastataan käytännössä ilmen-
neisiin muutostarpeisiin. 

Tiivistelmä (enint. 350 merkkiä) Saatetaan voimaan laivaväkeen liittyvää EU-lainsäädän-
töä sekä täsmennetään pätevyyksiä ja asetuksenantoval-
tuuksia. 
 
Muutetaan lukunumerointi juoksevaksi ja tehdään teknisiä 
korjauksia. Arvioidaan korjaustarpeet koskien palvelusopi-
musasetuksen hankintamenettelyjä. Arvioidaan pykälien 
173-175 § tarkistustarve ja tarvittavat muutokset koskien 
KEHA:n toimivaltaa ja normaaliolojen häiriötilanteita. 

Tilannekuvaus  
 
Yhteydet 
Suhde hallitusohjelmaan; 
toimenpidealue 

Kestävän talouden Suomi  
Hiilineutraali ja luonnonmoni-
muotoisuuden turvaava Suomi 
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Suomi kokoaan suurempi maail-
malla 

 

Turvallinen oikeusvaltio Suomi  
Elinvoimainen Suomi  
Luottamuksen ja tasa-arvoisten 
työmarkkinoiden Suomi 

 

Oikeudenmukainen, osallistava 
ja mukaan ottava Suomi 

 

Osaamisen, sivistyksen ja inno-
vaatioiden Suomi 

 

Muu hallinnonalan keskeinen 
lainvalmisteluhanke 

 

HE/asetus ei liity hallitus-
ohjelmaan 

X 

Ylätason hanke (Hankeik-
kuna-tunnus) 

 

Hanke liittyy lainsäädän-
töön 

Kyllä 

Hanke liittyy talousarvi-
oon 

Ei 

 
Käsittely 
Kiireellinen  
Budjettilaki  
KUTHANEK Mahdollisesti 
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) Amanda Mäkelä 
Työryhmät Nimi Toimikausi Jäsenet 

Valmistelu-
ryhmä 

9.6.2020-
31.5.2021 

KOO/Amanda Mäkelä ja 
PAO/Saara Louko, Mo-
nika Mutanen ja Katja 
Peltola, TIO/ 

   
 
Taloustiedot 
Budjetti (€)  
Työmääräarvio (htv)  
Rahoitusmomentti  

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

 

 
Vastuuvirkamiehet 
Vastuuyksikkö PAO 
Vastuullinen yksikön päällikkö PAO/yj. Sini Wirén 
Vastuuvirkamies Katja Peltola 
Tukivirkamies Amanda Mäkelä, Saara Louko, Monika Mutanen, Irja Ve-

sanen-Nikitin, Liikenne- ja viestintävirasto (Jukka Tuo-
maala, Santeri Lunkka, Reetta Timonen), Väylävirasto 
(Jarmo Joutsensaari) 

Säädöksen tekninen valmistelija Tarja Itäniemi 
 
Viestintä 
Viestintä ja vuorovaikutus Viestintä hankkeen etenemisestä on avointa ja 

ajantasaiset tiedot ylläpidetään hankeikkunassa. 
 
Sidosryhmätoiminta 
Asianosaisten kuuleminen Lausuntokierros järjestetään lausuntopalvelu.fi -sivuston 

kautta elo-syyskuussa 2020. 
Muu vuorovaikutus  

 
Jälkiarviointi 
Arvioinnin alustava toteuttamis-
ajankohta 

Liikenne- ja viestintävirasto tekee jälkiarvioinnin esityksen 
täytäntöönpanosta ja vaikutuksista, erityisesti pätevyyk-
sien ja julkisen tuen menettelyjen osalta kahden vuoden 
kuluessa voimaantulosta. 

Jälkiarviointia ei toteuteta  
 
Muuta 
Raportointi Yksikön johtaja raportoi säännöllisesti valmistelutilan-

teesta osastojen johtoryhmille. 
Huomautuksia  
Päivämäärä  

 
Säädöshankepäätöksen käsittely 
Osaston johtoryhmän puolto 29.5.2020 
Virkamiesjohtoryhmän puolto 3.6.2020 
Ministerin johtoryhmän tai minis-
terin hyväksyntä 

9.6.2020 

 


