
1(2) 
 

 
 

     
Liikenne- ja viestintäministeriö Käyntiosoite Postiosoite Puhelin www.lvm.fi 

 Eteläesplanadi 16  PL 31 029516001 etunimi.sukunimi@lvm.fi 

 (kirjaamo) 00023 Valtioneuvosto  kirjaamo@lvm.fi 

 Helsinki    

 

Merenkulun väylämaksujen uudistamista valmisteleva työryhmä 

Aika Torstai 30.11.2017, klo 13-14.30 
 
Paikka Liikenne- ja viestintäministeriö, nh Kanava 1 
 
Osallistujat Johanna Särkijärvi, LVM pj. 
 Tatu Giordani, LVM siht. 
 Merja Sandell, VM 
 Maija Uusisuo, TEM  

Tuomo Suvanto, Liikennevirasto 
Markus Karjalainen (kutsuttu asiantuntija), Liikennevirasto 
Merja Hallivuori, Tulli 
Juha Tervonen, JT-Con 
 

 
 
1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13:02 
 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
- hyväksyttiin 

 
3. Ajankohtaiset asiat 

- Eräät tahot ovat olleet huolissaan Ruotsin väylämaksujen korotuksesta ja sen vaikutuksesta 
Suomen ja Ruotsin väliseen meriliikenteeseen ja he ovat olleet asian tiimoilta yhteydessä 
Ruotsin suuntaan ja liikenne- ja viestintäministeriöön. 

- Väylämaksujen kehittämisen osalta lausuntokierros käynnissä, päättyy 18.12. 
- Väylämaksuasia tulee myös huomioida osana LVM:n tulevaisuuskatsausta 
 

4. Väylämaksumallien laskelmat - Tervosen raportti 
- Tervonen alusti lyhyesti laatimaansa selvitystä 
- Käytiin läpi esitys erilaisista väylämaksumalleista 
- Vaihtoehtoisissa maksumalleissa perusmaksu ja talvimaksu on erotettu toisistaan 

 
5. Keskustelu alustavista ehdotuksista väylämaksujärjestelmän uudistamiseksi 

- EEDI:n vaikutus meriliikenteeseen tulee olemaan merkittävä, alusten jäissäkulkuominaisuudet 
tulevat todennäköisesti heikkenemään 

- Kuinka paljon jäänmurtopalveluiden kysyntä tulee kasvamaan tulevaisuudessa? 
- Kuinka voidaan alkaa varautua muutokseen?  
- Nykymallissa kustannusvastaavuus ei toteudu 
- Työryhmän loppuraportissa voisi käsitellä lyhyesti myös sitä vaihtoehtoa, että väylämaksu oli-

si veron sijaan maksu 
- Eri vaihtoehdot on kirjoitettava raportissa auki, jotta eri mallien vaikutukset käyvät selvästi il-

mi. 
- Myös jatkossa tarve huolehtia siitä, etteivät jäänmurron kustannukset kasva liikaa. 
- Vajaalastialennuksen määritelmää pohdittava 

 
 

 Pöytäkirja  

   

KOO / KEH   

Tatu Giordani 4.12.2017  
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6. Muut asiat 
- Työryhmän raportin luonnostelu aloitetaan  

 
7. Seuraavat kokoukset 

- 20.12.2017 klo 13-14.30 
- 10.1.2018 klo 9-10.30 
- 18.1.2018 klo 13-14.30 
- 23.1.2018 sidosryhmätapaaminen klo 13-15.30  

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:24 
 
 
 
 
Liitteet - 
 
Jakelu Työryhmän jäsenet 

Pasi Ovaska, LVM 
 
  


