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Perustiedot 

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

HE laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta 
annetun lain ja liikenteen palveluista annetun lain 
väliaikaisesta muuttamisesta 

Toimielimen/strategian tyyppi  

VAHVA-numero täydennetään 

Hankeikkuna-tunniste täydennetään 

 
Aikataulu 

Hankkeen asettamispäivä  

Hankkeen toimikausi  

Etapit Toimenpide Arvio aikataulusta 

suunnitteilla Hanke alkaa 1/2021 

 Arviomuistio mahdollisista 
säädösvalmistelutarpeista 

 

Johtopäätökset 
esivalmistelusta 

 

Kuulemistilaisuus  

Dispositio HE:stä/asetuksesta  

Luonnos taustasta (johdanto, 
nykytila, valmistelu) 

28.1.2021 

Pykäläluonnokset ja 
säädösperustelut 

28.1.2021 

Luonnos vaikutusten 
arvioinneista 

28.1.2021 

Luonnos 
säätämisjärjestyksestä 

28.1.2021 

HE/asetus-luonnoksen 
johtoryhmäkäsittely ennen 
lausuntokierrosta 

 

käynnissä HE/asetus -luonnos 
lausuntokierroksella 

28.1.-4.2.2021 

 Lausuntotiivistelmä 5.2.2021 

Osaston johtoryhmän puolto  

Virkamiesjohtoryhmä  

Ministerin hyväksyntä  

Ministerityöryhmä  

Laintarkastus 9.2.-12.2.2021 

Laintarkastuksen aiheuttamat 
muutokset tehty 

15.2.2021 

Rahakuntakäsittely  

Valtioneuvostokäsittely 18.2.2021 

Eduskuntakäsittely alkaa  

TP vahvistaa lain  

päättynyt Lain/asetuksen voimaantulo 4/2021 
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Kuvaus 

Asiasanat covid-19, liikenne, merenkulku, laivaväki, pätevyydet 

Tavoitteet  
 

Väliaikaisilla säädösmuutoksilla pyritään vastaamaan 
pitkittyneeseen covid-19-tilanteen aiheuttamiin käytännön 
ongelmiin. Muutoksilla turvattaisiin meriliikenteen 
jatkuvuus mahdollistamalla laivaväen pätevyyksien 
voimassaoloaikojen pidentäminen ja erivapauksien 
myöntäminen myös aluksella vaadittavista 
lisäpätevyystodistuksista. 
 
Lisäksi tehtäisiin pysyviä turvallisuutta lisääviä muutoksia, 
joilla täsmennettäisiin merimieslääkärien ja 
rautatielääkärien hyväksymistä koskevia 
kelpoisuusehtoja. 

Nykytilanne tai lähtökohdat  
(miksi hanke on käynnistetty?) 

Hanke on käynnistetty covid-19-tautitilanteen pitkittymisen 
vuoksi. Epidemiaan liittyvien poikkeuksellisten tilanteiden 
vuoksi laivaväen pätevyyksiä ei voida uudistaa 
normaalein menettelyin. Samalla tehtäisiin 
väärinymmärryksien välttämiseen tähtääviä täsmennyksiä 
merimies- ja rautatielääkäreitä koskeviin 
kelpoisuusvaatimuksiin. 
 
Laivaväen pätevyyksien voimassaoloajat: Muutokset 
olisivat väliaikaisia. Aiemmat väliaikaiset lakimuutokset 
tulivat voimaan 1.6.2020. Ne mahdollistivat 16.3.2020-
30.9.2020 välillä vanhentuvien laivaväen pätevyyksien 
voimassaolon jatkamisen kuudella kuukaudella sekä 
erivapauksien myöntämisen myös lisäpätevyyksien osalta 
(ks. 406/2020, 407/2020, HE 62/2020 vp). Kyseisten 
poikkeuksien perusteella myönnetyt erivapaudet ja 
voimassaoloaikojen pidennykset vanhenevat 30.4.2021 
mennessä. 
 
Merimieslääkärin ja rautatielääkärin 
kelpoisuusvaatimukset: Liikenteen palveluista annetun 
lain nykyisen muotoilun vuoksi Liikenne- ja 
viestintävirastolla ei ole ollut riittävän selvää 
mahdollisuutta huomioida Valviran asettamien rajoitusten 
vaikutusta merimies- tai rautatielääkärin 
kelpoisuusehtojen täyttymiseen.   

Vaikutukset ja hyödyt Pätevyyksien voimassaolon jatkamisella ja 
lisäpätevyyksiä koskevien erivapauksien myöntämisen 
mahdollistamisella edistetään laivakuljetusten jatkuvuutta, 
merenkulkijoiden työllisyyttä ja alan elinkeinotoimintaa 
covid-19-epidemian aikana. Tavoitteena on lisäksi turvata 
Suomen huoltovarmuutta. 
 
Merimieslääkärin ja rautatielääkärin kelpoisuutta 
koskevalla muutoksella lisättäisiin merenkulun ja 
rautatieliikenteen turvallisuutta, kun Liikenne- ja 
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viestintävirasto voisi ottaa päätösharkinnassaan 
huomioon sen, että lääkärin oikeuksia toimia lääkärin 
ammatissa on rajoitettu tavalla, joka rajoittaa toimimista 
merimies- tai rautatielääkärinä. Samoin Liikenne- ja 
viestintävirasto voisi esimerkiksi perua hyväksynnän, jos 
lääkärin oikeuksia olisi olennaisesti rajoitettu. 

Tiivistelmä (enint. 350 merkkiä) Laivaväkilakiin (1687/2009) ja liikennepalvelulakiin 
(320/2017) tehtäisiin väliaikaisia muutoksia, joilla 
pidennettäisiin laivaväen pätevyyksien voimassaoloa ja 
mahdollistettaisiin erivapauksien myöntäminen 
lisäpätevyyksistä. 
 
Liikennepalvelulain mukaisia merimies- ja rautatielääkärin 
kelpoisuusehtoja täsmennettäisiin. 

Tilannekuvaus Covid-19-tautitilanne jatkuu maailmanlaajuisesti 
vakavana, ja laivaväen pätevyyksien uudistaminen 
normaalein menettelyin on vaikeutunut. 

 

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 x 

Budjettilaki  

KUTHANEK  

Lainsäädännön arviointineuvosto  

OKV:n tarkastus  
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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  

 

Linkit 

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

 

 

Vastuuvirkamiehet 

Vastuuyksikkö peruspalveluyksikkö 

Vastuullinen yksikön päällikkö Sini Wirén 

Vastuuvirkamies Katja Peltola 

Tukivirkamies Inka Näkkäläjärvi 

Säädöksen tekninen valmistelija Tarja Itäniemi 

 

Viestintä 

Viestintä ja vuorovaikutus  

 

Sidosryhmätoiminta 

Asianosaisten kuuleminen  

Muu vuorovaikutus  

 

Jälkiarviointi 

Arvioinnin alustava 
toteuttamisajankohta 

 

Jälkiarviointia ei toteuteta  

 

Muuta 

Raportointi  

Huomautuksia  

Päivämäärä  

 

Säädöshankepäätöksen käsittely 

Osaston johtoryhmän puolto  
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Virkamiesjohtoryhmän puolto  

Ministerin johtoryhmän tai 
ministerin hyväksyntä 

 

 


