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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanliiken-
teen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta 

 
 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ul-
komaanliikenteen kauppa-alusluettelosta an-
nettua lakia siten, että nykyinen tuki, joka 
vastaa 97 prosenttia yleisesti verovelvollisen 
merenkulkijan kauppa-alusluetteloon merki-
tyltä ulkomaanliikenteessä toimivalta mat-
kustaja-alukselta saamasta merityötulosta 
toimitetusta ennakonpidätyksestä, säilyy en-
nallaan, mutta tuella kompensoidaan työnan-
tajan sosiaaliturva- ja merimieseläkevakuu-
tusmaksuja sekä eräitä muita vastaavia va-
kuutusmaksuja.  Lakia sovellettaisiin vuosina 
2005—2009. Uusi tuki maksettaisiin ensim-
mäisen kerran heinäkuun alun 2004 ja joulu-

kuun lopun 2004 välisenä aikana aiheutunei-
siin kustannuksiin. Laissa mainittujen meri-
työtulon ja ennakonpidätyksen määrittelyjä 
ehdotetaan tarkennettaviksi. Laki tulisi voi-
maan valtioneuvoston asetuksella säädettä-
vänä ajankohtana. 

Esitykseen liittyy valtiovarainministeriöstä 
esiteltävä hallituksen esitys, jonka mukaan  
otetaan käyttöön uusi tukijärjestelmä, jossa 
suomalainen varustamotyönantaja saa pitää 
työntekijöiden merityötulosta toimitettuja 
ennakonpidätyksiä vastaavan määrän. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2005 talousar-
vioesitykseen. 

————— 
 



 HE 72/2004 vp  
  
    

 

2

 
PERUSTELUT 

1.  Nykyt i la  

1.1. Nykyinen tukijärjestelmä 

Vuoden 1992 alusta voimaan tullut laki ul-
komaanliikenteen kauppa-alusluettelosta 
(1707/1991) on nykyisen merenkulun tukijär-
jestelmän lainsäädännöllinen perusta. Ulko-
maanliikenteen kauppa-alusluetteloon mer-
kittyjen, pääasiassa ulkomaanliikenteessä 
käytettävien lasti- ja matkustaja-alusten osal-
ta myönnetään tukea aluksella varustamo-
toimintaa harjoittavalle suomalaiselle aluk-
sen omistavalle yhteisölle sillä edellytyksel-
lä, että kauppa-alusluetteloon merkittyyn 
alukseen kohdentuvat työvoimakustannukset 
on saatettu työmarkkinaosapuolten sopimalla 
tavalla sellaiselle tasolle, että ne, huomioon 
ottaen pykälässä tarkoitettu tuki, mahdollis-
tavat toiminnan kansainvälisessä liikenteessä. 

Lastialusten ja kolmansien maiden välillä 
liikennöivien matkustaja-alusten osalta tuki 
vastaa yleisesti verovelvollisen merenkulki-
jan kauppa-alusluetteloon merkityltä edellä 
tarkoitetulta alukselta saamasta merityötulos-
ta toimitettujen ennakonpidätysten ja makset-
tujen työnantajan sosiaaliturvamaksujen 
määrää sekä merimieseläkevakuutus-, työt-
tömyysvakuutus-, tapaturmavakuutus- ja ryh-
mähenkivakuutusmaksujen samoin kuin va-
paa-ajan ryhmähenkivakuutuksen ja vapaa-
ajan lisävakuutuksen työnantajaosuuden 
määrää. Rajoitetusti verovelvollisen osalta 
tuki vastaa palkkatulosta perityn lähdeveron 
ja maksetun työnantajan sosiaaliturvamaksun 
määrää. Rajoitetusti verovelvollisia työsken-
telee kysymyksessä olevilla aluksilla tällä 
hetkellä vain muutamia. 

Tämän tuen piirissä on tällä hetkellä 107 
alusta. Tukeen on valtion kuluvan vuoden ta-
lousarviossa varattu hieman alle 40 miljoo-
naa euroa.  

Ulkomaanliikenteessä toimivat, säännölli-
sesti suomalaisesta satamasta liikennöivät 
matkustaja-alukset ja matkustaja-autolautat 
otettiin tukijärjestelmän piiriin 1 päivästä 
tammikuuta 2002 lukien (laki 1057/2002). 

Tällaisille matkustaja-aluksille tukena 
myönnetään määrä, joka vastaa 97 prosenttia 

yleisesti verovelvollisen merenkulkijan 
kauppa-alusluetteloon merkityltä alukselta 
saamasta merityötulosta toimitetusta enna-
konpidätyksestä. 

Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloon 
on tällä hetkellä merkitty 12 tällaista matkus-
taja-alusta. Valtion kuluvan vuoden talousar-
viossa tähän tukeen on varattu 24 650 000 
euroa. 

Kumpikin tuki maksetaan jälkikäteen edel-
liseltä puolivuotiskaudelta. Tuen maksaa Me-
renkulkulaitos. 

 
1.2. Meriliikenteen valtiontuen suunta-

viivat 

Euroopan komissio on vahvistanut vuonna 
1997 meriliikenteen valtiontuen suuntaviivat. 
Suuntaviivat on tarkistettu lokakuussa 2003 
(komission tiedonanto C (2004)43). Tällaisen 
jäsenmaissa sallitun tuen tarkoituksena on 
parantaa yhteisömaiden alusten kilpailuky-
kyä, jotta yhteisömaiden kauppalaivastot ja 
työpaikat sekä merenkulkualaan liittyvä tie-
to-taito ja osaaminen voitaisiin säilyttää yh-
teisön alueella. Enimmillään tuki mahdollis-
taa sen, että merenkulkualalla ei makseta ve-
roja eikä sosiaalikustannuksia. Suuntaviivat 
eivät velvoita jäsenmaita tuen maksamiseen, 
mutta komissio on suuntaviivojen avulla 
pyrkinyt yhtenäistämään jäsenvaltioiden 
kauppalaivastojen kilpailukyvyn turvaami-
seksi tarvittavia toimenpiteitä. 

Suuntaviivojen mukaan merenkulkualan 
tukitoimenpiteillä olisi pyrittävä ensisijaisesti 
pienentämään yhteisön varustamojen ja yh-
teisön merenkulkijoiden verotuksellisia ja 
muita kustannuksia ja rasituksia muualla 
maailmassa vallitsevalle tasolle. Suuntavii-
voissa yhteisön merenkulkijoilla tarkoitetaan 
yhteisön ja Euroopan talousalueen maiden 
kansalaisia, kun on kyse sellaisilla aluksilla 
työskentelevistä merenkulkijoista, jotka har-
joittavat säännöllistä matkustajaliikennettä 
yhteisön satamien välillä ro-ro -alukset mu-
kaan luettuina. Kaikissa muissa tapauksissa 
yhteisön merenkulkijoilla tarkoitetaan kaik-
kia merenkulkijoita, joiden on maksettava 
veroja ja/tai sosiaaliturvamaksuja jossain jä-
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senvaltiossa. Vuoden 1997 suuntaviivoihin 
verrattuna yhteisön sisäisessä säännöllisessä 
matkustajaliikenteessä on katsottu perustel-
luksi ottaa käyttöön tällainen tukeen oikeu-
tettujen merenkulkijoiden kansallisuutta kos-
keva rajoitus. Kansainvälisen tavaraliiken-
teen alalla kansainvälisen kilpailun aiheutta-
ma paine Euroopan varustamoille on erittäin 
suuri, kun taas yhteisön sisäisessä säännölli-
sessä matkustajaliikenteessä se ei ole yhtä 
ankara. Vuoden 2003 suuntaviivojen mukaan 
Euroopan merenkulkualan kilpailukyvyn pa-
rantaminen on siis tuen ensisijainen tavoite 
ensin mainitussa tapauksessa. Jos jäsenval-
tiota estettäisiin tässä tapauksessa myöntä-
mästä verohelpotuksia kaikille merenkulki-
joille, sillä olisi erittäin kielteinen vaikutus 
Euroopan varustamoiden kilpailukykyyn, jol-
loin niille syntyisi painetta ulosliputtaa aluk-
sensa. Samanaikaisesti on voitu todeta, että 
yhteisön kansalaisten työpaikkojen osuus on 
prosentuaalisesti ja lukumäärällisesti merkit-
tävä yhteisön sisäisessä säännöllisessä mat-
kustajaliikenteessä. Tässä tapauksessa paino-
pisteenä on yhteisön työllisyyden turvaami-
nen. 

 
1.3. Ajankohtainen  merenkulkupoliitti-

nen tilanne 

Vuoden 2002 joulukuun jälkeen valmistu-
neissa kolmessa uudessa merenkulkupoliitti-
sessa selvityksessä (Suomen merenkulun 
strategia, joulukuu 2002, Suomen merikluste-
ri 18 päivänä kesäkuuta 2003 ja Ahvenan-
maan merenkulkutyöryhmän mietintö 27 
päivänä kesäkuuta 2003) päädytään siihen, 
että kauppalaivaston säilyttämiseksi Suomen 
lipun alla myös Suomessa tulisi ottaa käyt-
töön täysimääräisesti EU:n hyväksymät meri-
liikenteen valtiontukitoimenpiteet. Selvityk-
sissä todetaan, että mikäli alalle ei luoda yh-
denvertaisia toimintaedellytyksiä keskeisten 
kilpailijamaiden kanssa, jäljellä oleva mat-
kustaja-alustonnisto tullaan vähitellen siirtä-
mään ulkomaan lipun alle. Myöskään las-
tialussektorilla ei ole odotettavissa uudishan-
kintoja  Suomen lipun alle. Tällainen kehitys 
johtaa vähitellen alan työpaikkojen vähene-
miseen, koulutusjärjestelmien alasajoon ja 
alaan liittyvän osaamisen katoamiseen. 

Erityisen suuret haitalliset vaikutukset koi-

tuisivat Ahvenanmaan maakunnalle, missä 
merenkulku  liitännäispalveluineen on maa-
kunnan talouden selkäranka ja muodostaa 
noin 40 prosenttia Ahvenanmaan bruttokan-
santuotteesta. 

Matkustaja-alusten osalta ulosliputuksia on 
tehty siten, että RG-Linen Casino Express 
Merenkurkun liikenteessä siirrettiin vuonna 
2002 Ruotsin lipun alle, Viking Linen Cinde-
rella on siirtynyt samoin Ruotsin lipun alle 
syyskuussa 2003 ja aikaisemmin ulkomaille 
vuokrattuna ollut Silja Linen Silja Opera re-
kisteröitiin suoraan Ruotsiin vuonna 2002. 

Vuosina 2000—2003 tapahtuneiden alus-
myyntien ja lippusiirtojen seurauksena Suo-
men kauppalaivasto on pienentynyt kolmella 
ulkomaanliikenteen matkustaja-aluksella. 
Tämän johdosta kauppalaivastosta on kadon-
nut noin 650 työpaikkaa. Mikäli Silja Opera 
olisi tullut Suomen lipun alle, uusia työpaik-
koja suomalaisille työntekijöille olisi vastaa-
vasti syntynyt noin 300. Birka Linen tilaa-
man risteilyaluksen kohdalla on kyse noin 
420 työpaikasta. Kaikki merkit viittaavat sii-
hen, että ulosliputus tulisi jatkumaan laiva 
kerrallaan, ellei kilpailutilanteeseen saada 
muutosta aikaan. 

Euroopan komission selvitysten mukaan 
Suomen lippu on EU-maiden kallein. Palkka-
taso suomalaisilla laivoilla on verraten kor-
kea, vuorottelujärjestelmä merkitsee, että yh-
tä vakanssia kohti tarvitaan noin 2,1 työnte-
kijää ja useimmista kilpailijamaista poiketen 
suomalaisilla laivoilla käytetään pääasiassa 
vain oman maan kansalaisia kansallisilla  
työ-, palkka- ja sosiaaliehdoilla. 

Matkustaja-alusten lippusiirtojen kohde-
maa on toistaiseksi ollut Ruotsi. Edellä mai-
nituissa selvityksissä on todettu, että tyypilli-
sen Suomen ja Ruotsin välillä liikennöivän 
matkustaja-autolautan miehityskustannukset 
(netto) ovat Suomen lipun alla 12,6 milj. eu-
roa vuodessa kun ne Ruotsin lipun alla ovat 
8,9 milj. euroa. Erotus (3,7 milj. euroa vuo-
dessa) aiheutuu Ruotsin nettopalkkausjärjes-
telmästä, missä työnantaja on vapautettu kai-
kista työntekijöiden palkkoihin perustuvista 
veroista ja sosiaalikustannuksista. Vastaavaa 
järjestelmää sovelletaan myös Tanskassa ja 
Norjassa. Tanskalaisilla ja norjalaisilla aluk-
silla on mahdollista käyttää EU:n ulkopuolel-
ta tulevaa halvempaa työvoimaa. 
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Suomen kauppalaivasto alkaa olla keski-
määrin ikääntynyttä. Tällä hetkellä ulko-
maanliikenteen alusten keski-ikä on noin 19 
vuotta. Matkustaja-alusten keski-ikä on jo 
noin 23 vuotta. EU:ssa keskimäärin alusten 
ikä on (vuonna 2001) 17,2 vuotta. Matkusta-
ja-alussektorilla uusia aluksia ei ole tilattu yli 
10 vuoteen lukuun ottamatta ahvenanmaalai-
sen Birka Linen risteilyalustilausta.  

Vaikka varustamot mielellään pitäisivät 
nykyiset matkustaja-alukset Suomen lipun al-
la ja ovat tyytyväisiä nykyiseen henkilökun-
taan, niin nykyisessä tilanteessa on vaikea 
perustella varustamoyhtiöiden omistajille 
Suomen lipun käytöstä johtuvia huomattavia 
lisäkustannuksia. Viron liittyminen EU:n jä-
seneksi 1 päivänä toukokuuta 2004 lukien ei 
ainakaan helpota Suomen lipun asemaa, sillä 
eri lähteistä riippuen arvioidaan, että virolais-
ten alusten henkilöstökustannukset ovat vain 
25—50 prosenttia vastaavista Suomessa. 

Hallitusohjelman mukaisesti hallitus pyrkii 
omalta osaltaan parantamaan jäljempänä esi-
tetyillä toimenpiteillä suomalaisten matkusta-
ja-alusten kilpailuedellytyksiä.  
 
2.  Ehdotetut  muutokset  

Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta 
annetun lain 1 §:n 4 momentissa tarkoitettuja 
matkustaja-aluksia  on  tuettu  määrällä, joka 
vastaa 97 prosenttia yleisesti verovelvollisen 
merenkulkijan kauppa-alusluetteloon merki-
tyltä alukselta saamasta merityötulosta toimi-
tetusta ennakonpidätyksestä. Hallituksen ta-
louspoliittisen ministerivaliokunnan 27 päi-
vänä marraskuuta 2003 puoltaman ratkaisun 
mukaisesti mainittu tuki säilyy ennallaan, 
mutta jatkossa tuella on tarkoitus kompen-
soida työnantajan sosiaaliturva- ja meri-
mieseläkevakuutusmaksuja sekä muita lain 4 
§:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja va-
kuutusmaksuja. Vuoden 2004 tasolla arvioi-
daan, että tuki kattaa 94,4 prosenttia tällaisis-
ta tukikelpoisista henkilösivukuluista, joita 
ovat työnantajan sosiaaliturvamaksu, työnan-
tajan merimieseläkevakuutusmaksu ja muut 
lain 4 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut 
vakuutusmaksut. Lakiin lisättäväksi ehdotet-
tuun, talouspoliittisen ministerivaliokunnan 
hyväksymän tukiratkaisun sisältävään uuteen 
4 a §:ään ehdotetaan otettavaksi myös komis-

sion vahvistamiin merenkulun valtiontuen 
suuntaviivoihin nojautuen säännös, jonka 
mukaan tuen määrä on enintään kyseisten 
maksujen yhteismäärä. 

Tukiratkaisu edellyttää notifikaatiota Eu-
roopan komissiolle ja komission hyväksyn-
tää. Tuki on hallituksen arvion mukaan ko-
mission hyväksymien merenkulun valtiontu-
en suuntaviivojen mukainen.  

Laissa mainittuja merityötulon ja ennakon-
pidätyksen määrittelyjä ehdotetaan täsmen-
nettäviksi. Lain 4 §:n 1 momentin 1 kohdassa 
ja 4 §:n 2 momentissa säädetään yleisesti ve-
rovelvollisen merenkulkijan kauppa-alus-
luetteloon merkityltä alukselta saamasta me-
rityötulosta toimitetusta ennakonpidätykses-
tä. Näitä säännöksiä ehdotetaan tarkistetta-
viksi siten, että niissä säädettäisiin yleisesti 
verovelvollisen merenkulkijan kauppa-alus-
luetteloon merkityltä alukselta saamasta tu-
loverolain 74 §:ssä tarkoitetusta merityötu-
losta toimitetusta ennakonpidätyksestä, joka 
on toimitettu merityötuloa varten määrätyn 
ennakonpidätysprosentin mukaisesti. 

Täsmennys vastaa täysin tähän mennessä 
noudatettua käytäntöä. Tuen piiriin olisivat 
siis edelleen oikeutettuja kaikki sellaiset ul-
komaanliikenteen kauppa-alusluetteloon 
merkityt alukset, joissa työskentelevät henki-
löt ovat merityötuloverotuksen piirissä ja joi-
den osalta muutkin tuen ehdot täyttyvät. Eh-
dotettu täsmennys vastaa myös matkustaja-
aluksilla työskentelevien ennakonpidätyksis-
tä vapauttamista koskevaa lakiehdotusta, jo-
ka on valtiovarainministeriössä valmistelta-
vana.  

Vuonna 2003 uusittujen merenkulun valti-
ontuen suuntaviivojen mukaisesti tuki on sal-
littu yhteisön ja ETA-alueen merenkulkijoil-
le, jotka työskentelevät aluksissa, jotka har-
joittavat säännöllistä matkustajaliikennettä 
yhteisön satamien välillä. Tätä koskeva lisäys 
on ehdotettu otettavaksi lain 4 §:n 2 moment-
tiin. Tällä hetkellä matkustaja-alustuen piiriin 
kuuluvilla matkustaja-aluksilla ei työskentele 
muita kuin ETA-alueen kansalaisia. 
 
3.  Esityksen taloudel l ise t  vaiku-

tukset  

Ulosliputuksen jälkeen kaikki työnantajan 
maksamat verot ja maksut jäävät yhteiskun-
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nalta saamatta. Nettopalkkausta vastaavassa 
tukijärjestelmässä ne joko palautetaan työn-
antajalle tai työnantaja vapautuu niiden mak-
samisesta, joten tältä osin tilanne on valtion 
budjettitalouden kannalta yhdenmukainen. 
Ulosliputuksen yhteydessä kuitenkin menete-
tään eräitä sellaisia eriä, jotka tukijärjestel-
mässä koituvat normaalisti suomalaisen yh-
teiskunnan hyväksi. Tärkeimmät näistä ovat 
työntekijän palkastaan maksamat maksut 
Merimieseläkekassalle sekä sairausvakuu-
tusmaksu ja työttömyysvakuutusmaksu. Yh-
den henkilön kohdalla tällaiset maksut ovat 
keskimäärin noin 4300 euroa vuodessa. 
Kaikkien Suomen lipun alla olevilla ulko-
maanliikenteen matkustaja-aluksilla työsken-
televien henkilöiden kohdalla summaksi 
muodostuu noin 15 milj. euroa.  

Työntekijöiden palkkoihin liittyvien vero-
jen ja maksujen lisäksi Suomessa toimivat 
matkustaja-alusvarustamot maksoivat yh-
teensä 16,5 milj. euroa veroa voitoistaan 
vuonna 2002. Ennalta ei ole mahdollista esit-
tää luotettavia arvioita siitä, miten verotulot 
kehittyvät jatkossa ja paljonko näistä verotu-
loista siirtyisi ulosliputuksen yhteydessä pois 
Suomesta.  

Jos oletetaan, että koko matkustaja-alus-
tonnisto siirtyisi Ruotsin lipun alle, kaikki 
suomalaisten työntekijöiden sosiaaliturva- ja 
muut maksut maksetaan EU:n lippuvaltiope-
riaatteen mukaan Ruotsiin. Samanaikaisesti 
Suomen ja Ruotsin välillä on voimassa yh-
teispohjoismainen sosiaaliturvasopimus, joka 
merkitsee, että maat eivät siirrä sosiaalitur-
vamaksuja toinen toiselleen eivätkä myös-
kään sosiaaliturvasta aiheutuvia menoja. 

Pohjoismaisen verosopimuksen mukaan 
Suomessa asuva merimies, joka työskentelee 
Ruotsin lipun alla olevalla aluksella, maksaa 
tulostaan Ruotsin lainsäädännön mukaisen 
veron (15 prosenttia) ja tämän lisäksi Suo-
messa normaalit tulotasonsa mukaiset verot, 
kuitenkin niin, että Ruotsiin maksetut verot 
vähennetään Suomessa maksettavista verois-
ta kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi. 
Merimiehille verotuksessa myönnettävän 
merityötulovähennyksen takia verotuspro-
sentti on alhainen, mikä käytännössä merkit-
see, että ulosliputuksen yhteydessä Suomi 
menettää ainakin pääosan merimiesten vero-
tuloista. Varsinkin Ahvenanmaalle ja eräille 

saariston kunnille matkustaja-alusten työnte-
kijöiden verotulojen katoamisesta aiheutuisi 
suuria taloudellisia haittoja.  

Ulosliputuksen johdosta lisääntyviä työt-
tömyyden kustannuksia on melko vaikea ar-
vioida. Voidaan olettaa, että osa suomalaisis-
ta työntekijöistä jatkaa työsuhdetta laivalla 
lippusiirron jälkeenkin. Cinderellan lipun-
vaihdon yhteydessä yhtään työntekijää ei sa-
nottu irti. Yhteensä 240 työntekijää siirtyi 
pääosin Rosellalta ja pienempi määrä muista 
Viking Linen aluksista Cinderellalle. Rosella 
siirrettiin Cinderellan tilalle Tallinnan liiken-
teeseen ja Cinderella Rosellan tilalle Maa-
rianhamina-Tukholma -linjalle. Cinderellalle 
pestattiin suomalaisten ohella myös 120 ruot-
salaista työntekijää.  

On kuitenkin selvää, että ainakin lyhytai-
kaisesti lippusiirrosta aiheutuu yhteiskunnal-
le kustannuksia myös lisääntyvän työttömyy-
den muodossa. Näitä kustannuksia ei kuiten-
kaan ole arvioitu asiaan liittyvien lukuisten 
epävarmuustekijöiden takia. 

Tuen piiriin kuuluvien matkustaja-alusten 
määrän ja ennakonpidätysten määrän ei arvi-
oida muuttuvan vuonna 2005 kuluvaan vuo-
teen verrattuna, joten vuodelle 2005 valtion 
talousarvioesitykseen olisi edelleen otettava 
24 650 000 euron määräraha tukea varten, 
jolloin tuki kattaisi edelleen arviolta 94,4 
prosenttia edellä kohdassa 2 tarkoitetuista tu-
kikelpoisista henkilösivukuluista. 

 
4.  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä liikenne- 
ja viestintäministeriössä yhteistyössä val-
tiovarainministeriön, Merenkulkulaitoksen ja 
verohallituksen edustajien kanssa. 

Esitysluonnoksesta on pyydetty lausunnot 
valtakunnallisilta merenkulun työmarkkina-
järjestöiltä, Merenkulkulaitokselta, Ahve-
nanmaan maakuntahallitukselta ja Mopro 
Oy:ltä. Lausunnoissa on yleisesti puollettu 
tukijärjestelmän laajentamista ehdotetulla ta-
valla. Suomen Varustamoyhdistys ja Ålands 
Redarförening ovat kiinnittäneet huomiota 
siihen, että yleisesti verovelvollisia ja rajoite-
tusti verovelvollisia merenkulkijoita tulisi 
kohdella matkustaja-alusten osalta samalla 
tavalla kansallisuuden ja kotipaikan perus-
teella tapahtuvan syrjinnän välttämiseksi. 
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Ahvenanmaan maakuntahallitus on esittänyt 
myös Ahvenanmaan ja manner-Suomen vä-
lillä kuljetuspalveluja hoitavien varustamojen 
ottamista tuen piiriin. Mopro Oy on esittänyt 
lain 4 §:n 1 momentin 1 kohtaa muutettavak-
si siten, että lastialustuen piiriin pääsisivät 
myös sellaiset varustamot, jotka harjoittavat 
kauppa-alusluetteloon merkityillä aluksilla 
vain osittain kansainvälistä liikennettä. Yhtiö 
on lausunnossaan viitannut verohallituksen 
ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja 
määrästä antamaan päätökseen (53/2003) ja 
ennakkoperintäasetukseen.  

Ahvenanmaan ja manner-Suomen välillä 
kuljetuspalveluja hoitavien varustamojen ot-
taminen tuen piiriin ei ole perusteltua, koska 
tukijärjestelmän lähtökohtana on pääasiassa 
ulkomaanliikenteeseen käytettävien alusten 
tukeminen.  

Mopro Oy:n lausunnon johdosta on todet-
tava, että valtiovarainministeriö on ilmoitta-
nut, että verohallituksen päätöstä ennakonpi-
dätyksen toimittamistavoista ja määristä on 
tarkoitus muuttaa siten, että luovuttaisiin me-
rityötulon ennakonpidätyksen vaihtoehtoises-
ta toimittamistavasta, jonka mukaan enna-
konpidätys toimitetaan muuta palkkatuloa 
kuin merityötuloa varten määrättyjen pidä-
tysprosenttien mukaan 7 prosenttiyksiköllä 
alennettuna. Tämä menettely johtaa valtiova-
rainministeriön mukaan keskimäärin ylisuu-
reen pidätykseen ja mahdollisesti suuntavii-
vojen mukaisen valtiontuen enimmäismäärän 
ylittämiseen. Mopro Oy:n lausunnossa esitet-
tyä vaihtoehtoa ei siis ole mahdollista toteut-
taa. 

Vuonna 2003 vahvistettujen merenkulun 
valtiontuen  uusien suuntaviivojen mukaan 
komissio ehdottaa jäsenvaltioille, että ne tar-
kistavat suuntaviivojen soveltamisalaan kuu-
luvaan valtiontukeen liittyviä voimassa ole-
via tukiohjelmiaan, jotta ne olisivat suunta-
viivojen mukaisia viimeistään 30 päivänä ke-
säkuuta 2005. 

Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta 
annettua lakia on muutettu lukuisia kertoja 
tukijärjestelyjen muutoksiin liittyen. Samassa 
yhteydessä kun laki saatetaan uusien suunta-
viivojen mukaiseksi tulisi lakiin esittää myös 
ne muut tarpeelliset muutokset, jotka ovat 
tarpeen tukilainsäädännön selkeyttämiseksi 
ja yksinkertaistamiseksi. Tarpeen on myös 

selvittää ja ehdottaa lakiin sellaisia mahdolli-
sesti tarvittavia muutoksia, jotka takaavat eri 
alusryhmien tasapuolisen tukikohtelun. 

 
5.  Muita esitykseen l i i t tyviä seik-

koja 

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan 
edellä mainittuun ratkaisuun sisältyi myös 
uuden tuen käyttöönotto 1 tammikuuta 2005 
lukien siten, että ulkomaanliikenteessä olevi-
en matkustaja-alusten osalta valtiovarainmi-
nisteriöstä esiteltävässä lakiehdotuksessa eh-
dotetaan ennakkoperintää koskevia vero-
säännöksiä muutettaviksi siten, että varusta-
motyönantaja saa pitää työntekijöiden meri-
työtulosta toimitettuja ennakonpidätyksiä 
vastaavan määrän. Saamatta jäävien enna-
konpidätysten määrä on vuonna 2004 arviol-
ta 25,4 miljoonaa euroa. 

Ratkaisussaan talouspoliittinen ministeriva-
liokunta totesi myös, että matkustaja- ja las-
tialushankintojen edistämiseksi hallitus on 
valmis ottamaan käyttöön jälleenhankintava-
rauksen, jonka tarpeesta ja yksityiskohdista 
päätetään, kun yleisen poistojärjestelmän ra-
kenteellisesta muutoksesta on päätetty.  

Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta 
annetun lain 4 §:n 1 momentissa tuen ehdok-
si on säädetty, että kauppa-alusluetteloon 
merkittyyn alukseen kohdentuvat työvoima-
kustannukset on saatettu työmarkkinaosa-
puolten sopimalla tavalla sellaiselle tasolle, 
että ne, tuki huomioon ottaen, mahdollistavat 
toiminnan kansainvälisessä liikenteessä. Me-
renkulun työmarkkinajärjestöjen kesken täl-
laisiin ratkaisuihin on päästy viimeksi vuon-
na 2000 ja vuonna 2003.  

Talouspoliittinen ministerivaliokunta totesi 
27 päivänä marraskuuta 2003 merenkulkupo-
liittisia toimenpiteitä käsitellessään, ettei val-
tiovallan taholta ole tarkoituksena ryhtyä 
muihin tukijärjestelyihin. Ministerivaliokunta 
totesi myös, että merenkulun työmarkkina-
osapuolten olisi tarpeen jatkaa neuvotteluja 
alan omista toimenpiteistä matkustaja-alusten 
kilpailukyvyn turvaamiseksi.  

Niin sanottujen sekamiehistöjen käyttö 
suomalaisilla matkustaja-aluksilla on työeh-
to-sopimuksin suljettu pois helmikuun lop-
puun 2005. Lisäksi on huomattava, että ulko-
maanliikenteen kauppa-alusluettelosta anne-
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tun lain 6 ja 7 § koskevat tällä hetkellä vain 
lastialuksia eivätkä matkustaja-aluksia. Edel-
lisen pykälän mukaan eräistä Suomen lain-
säädännön määräyksistä (merimieslaki, meri-
työaikalaki, merimiesten vuosilomalaki ja 
yhteistoiminnasta yrityksissä annettu laki) 
voidaan poiketa. Jälkimmäinen pykälä antaa 
mahdollisuuden siihen, että aluksen työsuh-
teissa noudatettava työehtosopimus voidaan 
tehdä myös tietyt ehdot täyttävän ulkomaisen 
työntekijöiden yhdistyksen kanssa, elleivät 
asianomaiset suomalaiset työmarkkinaosa-
puolet ole tehneet samaa työtä koskevaa työ-
ehtosopimusta. Suomen Merimies-Unioni on 
vastustanut sanottujen lainsäännösten ulot-
tamista koskemaan myös matkustaja-aluksia. 

 
6.  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan valtio-
neuvoston asetuksella säädettävänä ajankoh-
tana ja se olisi voimassa vuoden 2009 lop-
puun. Lain 4 a §:n 2 momenttia sovellettai-
siin siten, että siinä tarkoitettu tuki makset-

taisiin puolivuosittain, ensimmäisen kerran 
vuoden 2004 heinäkuun alun ja saman vuo-
den joulukuun lopun välisenä aikana aiheu-
tuneisiin kustannuksiin ja muutoin siten kuin 
ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta 
annetun lain soveltamisesta annetussa liiken-
neministeriön päätöksessä (71/1992) määrä-
tään. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2005 talousar-
vioesitykseen. Esitys on osa merenkulun tu-
kiratkaisun muodostamaa kokonaisuutta, jo-
ten se olisi käsiteltävä samanaikaisesti halli-
tuksen esityksen kanssa, joka koskee valtio-
varainministeriössä valmisteltua lakiehdotus-
ta eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta meri-
työtulosta toimitetun ennakonpidätyksen vä-
liaikaisesta maksuvapaudesta.  

Ehdotetun lain voimaansaattaminen edel-
lyttää, että Euroopan komissio on hyväksynyt 
tukiratkaisun. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laki 

ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain (1707/1991) 4 §:n 1 

momentin 1 kohta ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 4 §:n 1 momentin 1 kohta laissa 
922/2000 ja 2 momentti laissa 1057/2002, sekä  

lisätään lakiin uusi 4 a § seuraavasti: 
 

4 § 
Milloin kauppa-alusluetteloon merkittyyn 

alukseen kohdentuvat työvoimakustannukset 
on saatettu työmarkkinaosapuolten sopimalla 
tavalla sellaiselle tasolle, että ne, huomioon 
ottaen pykälässä tarkoitettu tuki, mahdollis-
tavat toiminnan kansainvälisessä liikenteessä, 
myönnetään aluksella varustamotoimintaa 
harjoittavalle suomalaiselle aluksen omista-
valle yhteisölle valtion varoista tukena: 

1) yleisesti verovelvollisen merenkulkijan 
kauppa-alusluetteloon merkityltä alukselta 
saamasta tuloverolain 74 §:ssä tarkoitetusta 
merityötulosta toimitettua ennakonpidätystä, 
joka on toimitettu merityötuloa varten määrä-
tyn ennakonpidätysprosentin mukaisesti, ja 
maksettuja työnantajan sosiaaliturva-, meri-
mieseläkevakuutus-, työttömyysvakuutus-, 
tapaturmavakuutus- ja ryhmähenkivakuu-
tusmaksuja vastaavat määrät sekä vapaa-ajan 
ryhmähenkivakuutuksesta ja vapaa-ajan lisä-
vakuutuksesta työnantajan maksamaa osuutta 
vastaavat määrät; sekä 
— — — — — — — — — — — — — —  

Lain 1 §:n 4 momentissa tarkoitetun mat-
kustaja-aluksen osalta tukena kuitenkin 
myönnetään 1 momentin 1 kohdasta poiketen 
määrä, joka vastaa 97 prosenttia yleisesti ve-
rovelvollisen merenkulkijan kauppa-alus-
luetteloon merkityltä alukselta saamasta tu-
loverolain 74 §:ssä tarkoitetusta merityötu-

losta toimitetusta ennakonpidätyksestä, joka 
on toimitettu merityötuloa varten määrätyn 
ennakonpidätysprosentin mukaisesti. Tuki 
koskee Euroopan talousalueeseen kuuluvan 
valtion kansalaisia, jotka työskentelevät 
säännöllistä matkustajaliikennettä yhteisön 
satamien välillä harjoittavilla aluksilla.  
 

4 a § 
Tässä laissa säädetyn tuen lisäksi myönne-

tään 1 §:n 4 momentissa tarkoitetulla matkus-
taja-aluksella liikennöintiä harjoittavalle 
suomalaiselle työnantajalle tukea vapautta-
malla työnantaja vuosina 2005—2009 vel-
vollisuudesta maksaa lain 4 §:n 2 momentis-
sa tarkoitetut ennakonpidätykset siten kuin 
siitä erikseen säädetään.  

Vuosina 2005—2009 edellä 1 momentissa 
tarkoitetun matkustaja-aluksen osalta lain 4 
§:n 2 momentissa tarkoitetulla tuella katetaan 
työnantajan sosiaaliturva-, merimieseläkeva-
kuutus- ja muita lain 4 §:n 1 momentin 1 
kohdassa tarkoitettuja vakuutusmaksuja, kui-
tenkin enintään maksujen yhteismäärä.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan asetuksella sää-

dettävänä ajankohtana, ja se on voimassa 
vuoden 2009 loppuun.  

Lain 4 a §:n 2 momenttia sovelletaan kui-
tenkin siten, että siinä tarkoitettu tuki makse-
taan puolivuosittain, ensimmäisen kerran 
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vuoden 2004 heinäkuun alun ja saman vuo-
den joulukuun lopun välisenä aikana aiheu-
tuneisiin kustannuksiin ja muutoin siten kuin 
ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta 

annetun lain soveltamisesta annetussa liiken-
neministeriön päätöksessä (71/1992) määrä-
tään. 

————— 

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2004 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 
 
 

Laki 

ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain (1707/1991) 4 §:n 1 

momentin 1 kohta ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 4 §:n 1 momentin 1 kohta laissa 
922/2000 ja 2 momentti laissa 1057/2002, sekä 

lisätään lakiin uusi 4 a § seuraavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 

4 § 
Milloin kauppa-alusluetteloon merkittyyn 

alukseen kohdentuvat työvoimakustannuk-
set on saatettu työmarkkinaosapuolten so-
pimalla tavalla sellaiselle tasolle, että ne, 
huomioon ottaen pykälässä tarkoitettu tuki, 
mahdollistavat toiminnan kansainvälisessä 
liikenteessä, myönnetään aluksella varusta-
motoimintaa harjoittavalle suomalaiselle 
aluksen omistavalle yhteisölle valtion va-
roista tukena: 

 
1) yleisesti verovelvollisen merenkulkijan 

kauppa-alusluetteloon merkityltä alukselta 
saamasta merityötulosta toimitettua enna-
konpidätystä ja maksettuja työnantajan so-
siaaliturva-, merimieseläkevakuutus-, työt-
tömyysvakuutus-, tapaturmavakuutus- ja 
ryhmähenkivakuutusmaksuja vastaavat 
määrät sekä vapaa-ajan ryhmähenkivakuu-
tuksesta ja vapaa-ajan lisävakuutuksesta 
työnantajan maksamaa osuutta vastaavat 
määrät; sekä 
 
 
— — — — — — — — — — — — —  

Lain 1 §:n 4 momentissa tarkoitetun mat-
kustaja-aluksen osalta tukena kuitenkin 
myönnetään 1 momentin 1 kohdasta poike-
ten määrä, joka vastaa 97 prosenttia yleises-
ti verovelvollisen merenkulkijan kauppa-
alusluetteloon merkityltä alukselta saamasta 

1) yleisesti verovelvollisen merenkulkijan 
kauppa-alusluetteloon merkityltä alukselta 
saamasta tuloverolain 74 §:ssä tarkoitetusta 
merityötulosta toimitettua ennakonpidätys-
tä, joka on toimitettu merityötuloa varten 
määrätyn ennakonpidätysprosentin mukai-
sesti, ja maksettuja työnantajan sosiaalitur-
va-, merimieseläkevakuutus-, työttömyys-
vakuutus-, tapaturmavakuutus- ja ryhmä-
henkivakuutusmaksuja vastaavat määrät se-
kä vapaa-ajan ryhmähenkivakuutuksesta ja 
vapaa-ajan lisävakuutuksesta työnantajan 
maksamaa osuutta vastaavat määrät; sekä 
— — — — — — — — — — — — —  
Lain 1 §:n 4 momentissa tarkoitetun mat-
kustaja-aluksen osalta tukena kuitenkin 
myönnetään 1 momentin 1 kohdasta poike-
ten määrä, joka vastaa 97 prosenttia yleises-
ti verovelvollisen merenkulkijan kauppa-
alusluetteloon merkityltä alukselta saamasta 
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merityötulosta toimitetusta ennakonpidä-
tyksestä.  

tuloverolain 74 §:ssä tarkoitetusta merityö-
tulosta toimitetusta ennakonpidätyksestä, 
joka on toimitettu merityötuloa varten mää-
rätyn ennakonpidätysprosentin mukaisesti. 
Tuki koskee Euroopan talousalueeseen kuu-
luvan valtion kansalaisia, jotka työskentele-
vät säännöllistä matkustajaliikennettä yh-
teisön satamien välillä harjoittavilla aluk-
silla. 

 
 4 a § 

Tässä laissa säädetyn tuen lisäksi myön-
netään 1 §:n 4 momentissa tarkoitetulla 
matkustaja-aluksella liikennöintiä harjoit-
tavalle suomalaiselle työnantajalle tukea 
vapauttamalla työnantaja vuosina 2005-
2009 velvollisuudesta maksaa lain 4 §:n 2 
momentissa tarkoitetut ennakonpidätykset 
siten kuin siitä erikseen säädetään. 

Vuosina 2005-2009 edellä 1 momentissa 
tarkoitetun matkustaja-aluksen osalta lain 
4 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tuella ka-
tetaan työnantajan sosiaaliturva-, meri-
mieseläkevakuutus- ja muilta lain 4 §:n 1 
momentin 1 kohdassa tarkoitettuja vakuu-
tusmaksuja, kuitenkin enintään maksujen 
yhteismäärä. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan asetuksella sää-

dettävänä ajankohtana, ja se on voimassa 
vuoden 2009 loppuun. 

Lain 4 a §:n 2 momenttia sovelletaan kui-
tenkin siten, että siinä tarkoitettu tuki mak-
setaan puolivuosittain, ensimmäisen kerran 
vuoden 2004 heinäkuun alun ja saman vuo-
den joulukuun lopun välisenä aikana aiheu-
tuneisiin kustannuksiin ja muutoin siten 
kuin ulkomaanliikenteen kauppa-alus-
luettelosta annetun lain soveltamisesta an-
netussa liikenneministeriön päätöksessä 
(71/1992) määrätään. 

——— 
 
 
 

 


