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10.4.2022
Perustiedot
Hankkeen (HE /asetus/strategia)
nimi suomeksi, ruotsiksi ja
englanniksi

Valtioneuvoston asetus nimetylle katsastajalle ja
aluksenmittaajalle sekä nimetylle tarkastajalle
maksettavan palkkion suuruudesta annetun
valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta ja
korvaamisesta samannimisellä asetuksella
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets
förordning om storleken på de arvoden som betalas till
utsedda besiktningsmän och skeppsmätare samt utsedda
inspektörer och om ersättande av förordningen med en
förordning av samma namn

Toimielimen/strategian tyyppi
VAHVA-numero
Hankeikkuna-tunniste

VN/13365/2022
LVM020:00/2022

Aikataulu
Hankkeen asettamispäivä
Hankkeen toimikausi
Etapit
suunnitteilla

1.4.2022
1.4.2022-31.12.2022
Toimenpide
Hanke alkaa
Arviomuistio mahdollisista
säädösvalmistelutarpeista
Esivalmistelu ja johtopäätökset
Kuulemistilaisuus
Dispositio HE:stä/asetuksesta
Luonnos taustasta (johdanto,
nykytila, valmistelu)
Pykäläluonnokset ja
säädösperustelut
Luonnos vaikutusten
arvioinneista
Luonnos
säätämisjärjestyksestä
HE/asetus-luonnoksen
johtoryhmäkäsittely ennen
lausuntokierrosta
HE/asetusluonnoksen
kääntäminen ruotsiksi (sekä
mahdolliset
sopimuskäännökset)
käynnissä HE/asetus -luonnos
lausuntokierroksella
Lausuntoyhteenveto/tiivistelmä
Laintarkastus

Liikenne- ja viestintäministeriö

Käyntiosoite
Eteläesplanadi 16 (kirjaamo)
Helsinki

Postiosoite
PL 31
00023 Valtioneuvosto

Arvio aikataulusta
4/2022
-

5/2022

5/2022
6/2022
6/2022

Puhelin
www.lvm.fi
0295 16001 etunimi.sukunimi@lvm.fi
kirjaamo@lvm.fi
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Laintarkastuksen esittämät
muutokset tehty
Säädösluonnoksen
mahdollinen notifiointi EUkomissiolle
Säädösluonnoksen viimeistely
(ruotsinnoksen tarkastus,
pykälien ja tekstien tekniset
tarkastukset, 1 vko lisää)
Osaston johtoryhmän puolto
Virkamiesjohtoryhmä
Ministerin hyväksyntä
Ministerityöryhmä
Raha-asiainvaliokuntakäsittely
Valtioneuvoston yleisistunto
Eduskuntakäsittely alkaa
TP vahvistaa lain
päättynyt Lain/asetuksen voimaantulo
Kuvaus
Asiasanat
Tavoitteet

Nykytilanne tai lähtökohdat
(miksi hanke on käynnistetty?)

Vaikutukset ja hyödyt

Tiivistelmä (enint. 350 merkkiä)

Tilannekuvaus
Säädösluonnoksen mahdollinen
notifiointi EU-komissiolle (tuotteita

8/2022
-

8/2022

8/2022
8/2022
8/2022
8/2022
1.9.2022

Palkkioiden määräytyminen, asetus
Hankkeen tavoitteena on uudistaa sääntelyä koskien
nimettyjen katsastajien ja aluksenmittaajien sekä
nimettyjen tarkastajien palkkioiden määräytymistä.
Nimettyjen katsastajien ja aluksenmittaajien sekä
nimettyjen tarkastajien palkkiot ovat jääneet yleisestä
kustannuskehityksestä jälkeen, jonka vuoksi on
ajankohtaista tarkastella palkkioiden määräytymistä ja
palkkioiden suuruuttaa uudestaan.
Hankkeen johdosta nimettyjen katsastajien ja
aluksenmittaajien sekä nimettyjen tarkastajien palkkiot
saadaan paremmin vastaamaan yleistä
kustannuskehitystä. Jatkossa palkkiot määräytyisivät
myös samoin perustein kuin Liikenne- ja viestintäviraston
palkkiot kyseisistä palveluista. Muutoksilla ei arvioida
olevan merkittäviä taloudellisia, hallinnollisia tai muita
vaikutuksia.
Nimettyjen katsastajien ja aluksenmittaajien sekä
nimettyjen tarkastajien palkkiot ovat jääneet yleisestä
kustannuskehityksestä jälkeen, jonka vuoksi palkkioiden
määräytymisestä säädetään uudella samannimisellä
asetuksella. Samalla varmistetaan, että palkkiot vastaavat
Liikenne- ja viestintäviraston palkkioita vastaavista
palveluista. Uuden asetuksen on tarkoitus tulla voimaan
1.9.2022.
-

ja tietoyhteiskunnan palveluita koskeva

Liikenne- ja viestintäministeriö

Käyntiosoite
Eteläesplanadi 4
Helsinki

Postiosoite
PL 31
00023 Valtioneuvosto

Puhelin
www.lvm.fi
0295 16001 etunimi.sukunimi@gov.fi
kirjaamo.lvm@gov.fi
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ilmoitusvelvollisuus; uuden tai muutetun
ammattisääntelyn suhteellisuusarviointia
koskevat ilmoitukset; muut)

Yhteydet
Suhde hallitusohjelmaan;
toimenpidealue

HE/asetus ei liity
hallitusohjelmaan
Ylätason hanke
(Hankeikkuna-tunnus)
Hanke liittyy
lainsäädäntöön
Hanke liittyy
talousarvioon

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
Ei liity hallitusohjelmaan.

-

-

Ei
Kyllä
Ei

Käsittely
Kiireellinen
Budjettilaki
KUTHANEK- Kuntatalouden ja
hallinnon neuvottelukunta
Lainsäädännön arviointineuvosto
Oikeuskanslerinviraston tarkastus
Hallituksen esityksen numero
Eduskunnan vastauksen numero
Säädösnumero
Henkilöt ja työryhmät
Vastuuhenkilö (Hankeikkunassa)
Yhteyshenkilö (Hankeikkunassa)
Työryhmät

(VNK istuntoyksikkö täyttää Hankeikkunassa)
(Ministeriön kirjaamo täyttää Hankeikkunassa)
(valmistelija täyttää Hankeikkunassa)

Katja Viertävä
Katja Viertävä
Nimi
Toimikausi

Jäsenet

Mahdolliset selvitykset (vaikutusarviointi, oikeudellinen analyysi, ym.)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Käyntiosoite
Eteläesplanadi 4
Helsinki

Postiosoite
PL 31
00023 Valtioneuvosto

Puhelin
www.lvm.fi
0295 16001 etunimi.sukunimi@gov.fi
kirjaamo.lvm@gov.fi
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Sisäinen selvitys (LVM/virasto)

Ulkoinen selvitys (akateeminen,
konsultit, VNTEAS, ym.)
Taloustiedot
Budjetti (€)
Työmääräarvio (htv)
Rahoitusmomentti

Nimettyjen katsastajien, aluksenmittaajien ja
kemikaalilastien tarkastajien palkkiot - Trafin julkaisuja
12/2018.
-

-

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

Hankkeesta avataan hanke hankeikkunaan.

Vastuuvirkamiehet
Vastuuyksikkö
Vastuullinen yksikön päällikkö
Vastuuvirkamies
Tukivirkamies
Säädöksen tekninen valmistelija

Tieto-osasto/Automaatioyksikkö
Saara Reinimäki
Katja Viertävä
Jennika Sucksdorff
Merja Roikola

Viestintä
Viestintä ja vuorovaikutus

-

Sidosryhmätoiminta
Asianosaisten kuuleminen

Muu vuorovaikutus

Esittelymuistioluonnos on tarkoitus lähettää
lausuntokierrokselle Lausuntopalvelu.fi –kautta
asianomaisille toimijoille ja viranomaisille ennen asian
esittelyä valtioneuvoston yleisistunnossa.
-

Jälkiarviointi
Arvioinnin alustava toteuttamisajankohta Jälkiarviointia ei toteuteta Muuta
Raportointi

Yksikön päällikkö raportoi osastojen johtoryhmiä ja
ministeriön johtoa tarvittaessa.

Huomautuksia
Päivämäärä
Säädöshankepäätöksen käsittely
Osaston johtoryhmän puolto
6.5.2022
Virkamiesjohtoryhmän puolto
11.5.2022

Liikenne- ja viestintäministeriö

Käyntiosoite
Eteläesplanadi 4
Helsinki

Postiosoite
PL 31
00023 Valtioneuvosto

Puhelin
www.lvm.fi
0295 16001 etunimi.sukunimi@gov.fi
kirjaamo.lvm@gov.fi
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Ministerin johtoryhmän tai
ministerin hyväksyntä

Liikenne- ja viestintäministeriö

12.5.2022

Käyntiosoite
Eteläesplanadi 4
Helsinki

Postiosoite
PL 31
00023 Valtioneuvosto

Puhelin
www.lvm.fi
0295 16001 etunimi.sukunimi@gov.fi
kirjaamo.lvm@gov.fi

