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LU K I J A L L E

Valtiovarainministeriö asetti lokakuussa 2018 merenkulun tukijärjestelmää selvittävän työ-
ryhmän. Sen tehtävä oli selvittää mahdollisuuksia siirtyä varustamoiden miehistökustan-
nustuessa nykyisestä ennakonpidätysten ja sosiaaliturvamaksujen palautusmenettelystä 
nettopalkkajärjestelmään. Tukijärjestelmää arvioitaessa tuli ottaa huomioon EU:n säännök-
set meriliikenteen valtiontuista sekä valtiontaloutta koskevat säännökset. Selvitystyössä oli 
määrä ottaa huomioon myös merenkulun saamat muut tuet. 

Merimieseläkejärjestelmää on tarkasteltu työnsä elokuussa 2018 päättäneessä sosiaali- ja 
terveysministeriön asettamassa työryhmässä. Lisäksi väylämaksulainsäädännön uudista-
mista on tarkasteltu liikenne- ja viestintäministeriön asettamassa työryhmässä, joka päätti 
työnsä maaliskuussa 2018. Näiden asioiden tarkastelu ei kuulunut merenkulun tukijärjes-
telmää selvittävän työryhmän toimeksiantoon.

Työryhmän puheenjohtajana toimi ylijohtaja Sami Yläoutinen, valtiovarainministeriö (VM) 
ja jäseninä neuvotteleva virkamies Kati Jussila (VM), budjettineuvos Outi Luoma-aho (VM), 
erityisasiantuntija Pertti Nieminen (VM), finanssineuvos Jari Salokoski (VM), ylitarkastaja 
Emmi Nykänen, liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) ja ylitarkastaja Tatu Giordani (LVM). 
Asiantuntijajäseninä oli varatoimitusjohtaja Hans Ahlström, Suomen Varustamot Ry sekä 
puheenjohtaja Simo Zitting, Suomen MerimiesUnioni SMU ry. Työryhmän sihteereinä toi-
mivat suunnittelija Tiia Jalonen (VM) sekä erityisasiantuntija Pertti Nieminen (VM).

Työryhmä asiantuntijoineen kokoontui toimikautensa aikana kahdeksan kertaa. Työryhmä 
kuuli seuraavia työryhmän ulkopuolisia asiantuntijoita: lakimies Tapani Kajamaa ja lakimies 
Pekka Kouhia, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom; erityisasiantuntija Tanja Müller, työ- ja 
elinkeinoministeriö (TEM); johtaja Hannu Ijäs, sosiaali- ja terveysministeriö (STM); toimitus-
johtaja Kari Välimäki, Merimieseläkekassa; budjettineuvos Niko Ijäs (VM). Lisäksi valtiova-
rainministeriön vero-osasto on käynyt taustakeskusteluja Verohallinnon kanssa.

Sami Yläoutinen 
Kati Jussila 
Outi Luoma-aho 
Pertti Nieminen 
Jari Salokoski 
Emmi Nykänen 
Tatu Giordani 
 
 
Maaliskuu 2019
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VALTIOVARAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 2019:19 EDELLYTYKSET MERENKULUN NETTOPALKKAJÄRJESTELMÄLLE SUOMESSA – MERENKULUN TUKIJÄRJESTELMÄÄ SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN RAPORTTI

1 Tiivistelmä
Työryhmän tehtävänä oli selvittää mahdollisuuksia siirtyä varustamoiden miehistötuessa 
nykyisestä ennakonpidätysten ja sosiaaliturvamaksujen palautusmenettelystä nettopalk-
kajärjestelmään. Tukijärjestelmää arvioitaessa tuli ottaa huomioon EU:n säännökset meri-
liikenteen valtiontuista sekä Suomen valtiontaloutta koskevat säännökset. Selvitystyössä 
oli määrä ottaa huomioon myös merenkulun saamat muut tuet. 

Merenkulun merkitys on Suomen ulkomaankaupan kannalta erittäin suuri. Suomen vien-
nin arvosta merikuljetusten osuus on ollut vuosina 2016 ja 2017 noin 80 % ja määrästä 
noin 90 %. Vastaavasti tuonnin arvosta merikuljetusten osuus molempina vuosina on ol-
lut reilut 80 % ja määrästä noin 75 %1. Suomen valtio tukee merenkulkua EU:n komission 
asettamien sääntöjen rajoissa. Tärkeimmät varustamoiden saamat valtiontuet ovat mie-
histötuki ja tonnistovero, josta on muodostunut varustamoiden verotuksen perusmuoto 
EU:ssa. Miehistötuen ja tonnistoverotuen kokonaismäärä vuonna 2016 oli 96,9 milj. euroa. 
Varustamoiden verohuojennuksilla ja muilla merenkulkupoliittisilla ratkaisuilla pyritään 
vaikuttamaan siihen, että mahdollisimman suuri määrä ulkomaankaupan vienti- ja tuon-
tikuljetuksista sekä matkustajaliikenteestä voidaan suorittaa suomalaisessa omistuksessa 
olevalla ja Suomen lipun alla purjehtivalla kauppalaivastolla, joka työllistää pääosin koti-
maisia merenkulkijoita.

Raportissa on tarkasteltu erilaisia vaihtoehtoja nykyisen miehistötukimallin muuttami-
seksi. Työryhmän tehtävänantona on ollut tarkastella mahdollisuutta siirtyä Suomessa 
nettopalkkajärjestelmään, millä on käytännössä tarkoitettu siirtymistä Ruotsin mallin 
mukaiseen nettomalliin. Tässä raportissa tarkoitetaan nettopalkkajärjestelmällä Ruotsin 
tyyppistä nettomallia eikä varsinaista nettopalkkajärjestelmää, jollainen on käytössä esi-
merkiksi Tanskassa. Suomen ja Ruotsin erilaisten eläke- ja sosiaaliturvajärjestelmien vuoksi 
Suomessa ei ole mahdollista siirtyä täysin vastaavaan tukimalliin kuin Ruotsissa. Täysin vas-
taavan järjestelmän luominen edellyttäisi perustavanlaatuisia muutoksia Suomen eläke- ja 
sosiaaliturvajärjestelmään. 

1  Tulli 2018.
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Toisena vaihtoehtona on tarkasteltu niin sanotun sekamallin luomista, jossa varustamoi-
den aivan kuten Ruotsissa ei tarvitsisi tilittää kaikkia maksuja maksujen saajille. Tarkaste-
lussa tukeen oikeuttavat maksut jaettiin kahteen ryhmään maksunsaajan mukaan. Yh-
täältä tarkasteltiin nettomalliin siirtymisen edellytyksiä Verohallinnolle tilitettävien maksu-
jen osalta. Toisaalta tarkasteltiin Merimieseläkekassalle maksettavia työnantajan eläkemak-
suja ja vakuutusyhtiöille maksettavia tapaturmavakuutusmaksuja. Nykyiseen tukimalliin 
muutoksena olisi myös se, että lastialukset tuotaisiin kuukausittaisen tukimenettelyn 
piiriin samaan tapaan kuin matkustaja-alukset jo tällä hetkellä ovat. Tukimalli edellyttäisi 
myös luopumista nykyisessä tukilaissa olevasta pääasiallisuusvaatimuksesta, mikä mah-
dollisesti kasvattaisi tukikelpoisten alusten määrää nykyisestä ja siten lisäisi merenkulun 
tukien kustannuksia. Muutos edellyttäisi ennakkoilmoittamista Euroopan komissiolle ja 
komission hyväksyntää. 

Muutos lisäisi todennäköisesti tukiviranomaisen hallinnollista taakkaa. Lisäksi se edel-
lyttäisi muutoksia viranomaisten tietojärjestelmiin. Tukea hakevien toimijoiden kannalta 
sekamalli olisi mahdollisesti nykyistä hallinnollisesti raskaampi tukimalli, sillä tukihake-
mus olisi tehtävä Liikenne- ja viestintävirastolle huomattavasti kireämmällä aikataululla ja 
useammin. Lisäksi varustamot joutuisivat hakemaan tukiviranomaiselta vuosittain erillistä 
ennakkopäätöstä siitä, että varustamon alukset ovat lähtökohtaisesti oikeutettuja mie-
histötukeen seuraavana tukivuotena. Etuna tukea saavien varustamoiden näkökulmasta 
olisi kuitenkin se, että osa tukimaksuista jäisi suoraan varustamoiden käyttöön eikä niitä 
tarvitsisi enää hakea jälkikäteen palautettavaksi. Muutos voisi parantaa etenkin pienten 
lastialusvarustamoiden kassavirran hallintaa ja taloudellista tilannetta. Samalla on kuiten-
kin hyvä huomata, että suurin hyöty kohdistuisi varsin pienelle varustamo- ja alusjoukolle, 
joka työllistää noin 650 suomalaista merimiestä. Toisaalta muutos toisi lastialukset kuukau-
sittaisen tukimenettelyn piiriin. Tältä osin poistuisi erilainen tukikohtelu matkustaja-alus-
ten ja lastialusten välillä, koska matkustaja-alukset ovat jo nyt kuukausituen piirissä. Ei ole 
kuitenkaan selvää, kuinka merkittävä vaikutus muutoksella tosiasiassa olisi.

Yhtenä vaihtoehtona työryhmä on tarkastellut nykyisen tukijärjestelmän nopeuttamista 
tekemättä siihen muuten merkittäviä järjestelmätason muutoksia. Tässäkin tapauksessa 
lastialukset saatettaisiin kuukausituen piiriin, mutta muuten tukimenettely säilyisi nykyi-
sen tyyppisenä. Muutos edellyttäisi pääasiallisuusvaatimuksen poistamista, jotta kuukau-
situkimenettelyn edellyttämä hallinnollinen tehokkuus olisi mahdollista saavuttaa. Pää-
asiallisuusvaatimuksen poistamisen edellytykset ja vaikutukset olisivat samoja kuin edellä 
selostetussa sekamallissa ja edellyttäisivät komission hyväksynnän hakemista muutokselle. 
Tukijärjestelmän nopeuttaminen edellyttäisi luultavasti myös lisäresurssien kohdentamista 
tukiviranomaisen toimintaan.
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2 Merenkulun toimintaympäristön kuvaus

2.1 Kauppamerenkulun merkityksestä yleisesti

Merenkulku on globaalisti kilpailtu toimiala ja maailmankaupasta 90 % kuljetetaan lai-
voilla. Tavaraa ja matkustajia kuljettavia kauppalaivoja on maailmanlaajuisesti noin 50 000, 
jotka on liputettu 150 eri valtioon. Maailman kauppalaivastosta 40 % omistetaan ja joh-
detaan EU:sta käsin. Eri EU-lippujen alla on 20 % maailman kauppalaivastosta. Suurimmat 
jäsenvaltiotoimijat kauppamerenkulussa ovat Kreikka, Saksa ja Tanska. Kauppamerenkulun 
tärkeydestä EU:lle kertoo muun muassa se, että 90 % EU-alueen ja kolmansien maiden vä-
lisestä kaupasta ja 40 % EU-maiden keskinäisestä kaupasta liikkuu laivoilla. Lisäksi jäsen-
valtioissa on yhteensä 250 000 merenkulkijaa.2 

Merenkulun merkitys on myös Suomen ulkomaankaupan kannalta erittäin suuri. Suomen 
viennin arvosta merikuljetusten osuus on ollut vuosina 2016 ja 2017 noin 80 % ja määrästä 
noin 90 %. Vastaavasti tuonnin arvosta merikuljetusten osuus molempina vuosina on ollut 
reilut 80 % ja määrästä noin 75 %3. Suomen tuonti perustuu hyvin pitkälti viennille, sillä 
kannattavuuden vuoksi laivoilla täytyy olla lasti molempiin suuntiin. Suomen syrjäisen si-
jainnin takia merikuljetukset ovat tärkein ja edullisin logistiikan muoto.

Suomen kauppamerenkulku koostuu sekä ulkomaan tavaraliikenteestä että Suomen ja 
ulkomaiden välisestä matkustajaliikenteestä. Suomen satamien kautta kulkee huomattava 
määrä myös muiden maiden välistä tavaraliikennettä. Suurin osa tästä niin sanotusta tran-
sitoliikenteestä on ollut Venäjän vientiä ja tuontia. Suomen viennissä määrällä mitattuna 
suurimmat tavaralajit ovat paperi, öljytuotteet, malmit ja rikasteet sekä kappaletavara. 
Tuonnissa suurimmat tavaralajit ovat raakaöljy, kappaletavara, öljytuotteet sekä kivihiili ja 
koksi. Suomalaisten laivojen osuus kuljetetun tavaran määrästä vaihtelee tavaralajien vä-
lillä voimakkaasti. Suomalaisten laivojen osuus on kuitenkin yleisesti suurempi tuonnissa 
kuin viennissä4. Matkustaja-alusten rooli on merkityksellinen erityisesti kappaletavaran, 

2  International Chamber of Shipping & European Shipowners Association 

3  Tulli 2018.

4  Liikennevirasto 2015.



14

VALTIOVARAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 2019:19

esimerkiksi elintarvikkeiden tuonnissa ja viennissä. Lisäksi matkustaja-autolauttojen rooli 
korostuu erityisesti Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Viron välisessä tavaraliikenteessä. 

Merikuljetusten korostunutta roolia voi suhteuttaa vertaamalla matkustaja-autolautto-
jen kuljettamaa kappaletavaramäärää muihin kuljetusmuotoihin. Vuonna 2017 merikulje-
tusten osuus kaikista ulkomaankaupan tavarakuljetuksista oli noin 83 %. Merikuljetusten 
tonnimäärät kasvoivat 2 % edellisvuodesta vajaaseen 86 miljoonaan tonniin. Sisävesikulje-
tuksin kuljetettiin 487 tuhatta tonnia, maakuljetuksin 14,55 milj. tonnia ja lentokuljetuksin 
296 tuhatta tonnia tavaraa5. Pelkästään ro-ro-matkustaja-alusten kuljettama kappaletava-
ramäärä vuonna 2014 (7,3 milj. tonnia) oli 2 milj. tonnia suurempi kuin maa- ja lentokulje-
tuksina ulkomaankaupassa kuljetettu tavaramäärä raaka- ja polttoaineita lukuun ottamat-
ta.6 

Suomen lipun alla olevien ja Suomen kauppa-alusluetteloon merkittyjen alusten määrä 
on pysynyt suhteellisen vakaana viime vuosina. Vuoden 2018 syyskuussa kauppa-aluslu-
etteloon oli merkitty 111 alusta7. Tällä hetkellä noin 34 % ulkomaankaupan kuljetuksista 
kulkee suomalaisilla laivoilla tonnistossa mitattuna8. Matkustajaliikenteessä tehtiin vuonna 
2017 yhteensä yli 19,2 milj. matkaa, mikä on 2 % enemmän kuin edellisenä vuonna.9 Alus-
ten vetoisuudella painotettu keski-ikä on laskenut vuodesta 2010 lähtien 16,5 vuodesta 
alle 15 vuoteen, mutta suurin osa varsinaisesta kauppalaivastosta on yhä yli 30 vuotta 
vanhoja10. Matkustaja-alukset ja kuivalastialukset ovat iäkkäitä, kun taas säiliöalukset ovat 
laivaston nuorimmasta päästä.

Merenkulun ympäristövaatimukset ovat jatkuvasti kiristyneet viime vuosien aikana. Vaati-
mukset liittyvät pitkälti kansainvälisiin sopimuksiin ja viranomaismääräyksiin, mutta ym-
päristön huomioon ottamisen kannustimet tulevat yhä tärkeämmiksi myös markkiname-
kanismien kautta11. Tiukentuvat ympäristö- ja päästösäännökset vaativatkin varustamoilta 
investointeja laivastoon sekä ympäristövaatimusten täyttämiseksi että kilpailukyvyn säi-
lyttämiseksi. Investointeihin kuuluvat sekä investoinnit tonnistoon että laivojen muunta-
miseen esimerkiksi uusien polttoainevaatimusten edellyttämällä tavalla. Itämeri on lisäksi 
vilkkaasti liikennöity väylä, joten siinä purjehtiminen on vaativaa ja laivaonnettomuudet 
ovat merkittävä ympäristöuhka. Vaativa väylä vaatii osaavan henkilöstön kouluttamista ja 
hankaliin olosuhteisiin varattavaa kalustoa.

5  Tulli 2018, Ulkomaankuljetukset 2017, s. 3.

6  Liikennevirasto 2015.

7  Trafi 2018, Kauppalaivaston kuukausitilasto syyskuu – September 2018, s. 13.

8  Liikennevirasto 2018, Ulkomaan meriliikennetilasto 2017. Liikenneviraston tilastoja 4/2018, s. 12.

9  PTT 2016, s. 20.

10  Trafi 2015, Kauppalaivatilasto 2014. Trafin julkaisuja 14/2015. Liikenteen turvallisuusvirasto.

11  PTT 2016, s. 38.
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Suomen merenkulkualan työllisyys on pysynyt viime vuosina suhteellisen vakaana. Työ-
voiman kysynnän odotetaan pysyvän hyvällä tasolla myös tulevaisuudessa, sillä alalla 
työskentelee paljon henkilöitä, jotka eläköityvät lähivuosina. Työvoiman tarjonta puo-
lestaan riippuu pitkälti siitä, saadaanko alalle houkuteltua uutta työvoimaa. Merenkulun 
ammatilliseen koulutukseen ja meriammatteihin hakeutuvien määrä on ollut viime vuo-
sina laskussa. Merenkulkualan koulutuksen rakenne Suomessa muodostuu ammatillisissa 
oppilaitoksissa suoritettavista ammatillisista perustutkinnoista ja ammattikorkeakouluissa 
suoritettavista ammattikorkeakoulututkinnoista. Toisen asteen ja ammattikorkeakoulu-
jen yksiköissä opiskelee vuosittain yli 1 600 merenkulkualan opiskelijaa.12 Kansainvälisesti 
tarkasteltuna kehityssuunta on ollut sama kaikkialla, ja erityisesti konepäällystöstä on tällä 
hetkellä pulaa.13 Suomalaisilla kauppa-aluksilla työskentelee tällä hetkellä noin 6 000 Suo-
men kansalaista14.

2.2 Huoltovarmuus

Kauppamerenkululla ja suomalaisen merenkulkuelinkeinon tukemisella on katsottu ole-
van myös Suomen huoltovarmuutta tukeva vaikutus. Huoltovarmuudella tarkoitetaan vä-
estön toimeentulon, maan talouselämän ja maanpuolustuksen kannalta välttämättömän 
kriittisen tuotannon, palvelujen ja infrastruktuurin turvaamista vakavissa häiriötilanteissa 
ja poikkeusoloissa. Kuten edellä on mainittu, Suomi on käytännössä logistisesti täysin riip-
puvainen Itämeren kautta kulkevista merikuljetuksista. Huoltovarmuusnäkökohdat ovat 
myös myötävaikuttaneet siihen, että Suomessa on haluttu ylläpitää riittävän suurta suo-
malaista kauppalaivastoa. Poikkeusoloissa viranomaisten on mahdollista kohdistaa suo-
malaisiin aluksiin erityistoimenpiteitä ja muutenkin soveltaa tavallista laajempia toimival-
tuuksia. Merenkulut tuet ovat ensisijaisesti kilpailukykytukia, mutta niillä on katsottu ole-
van linkitys myös Suomen huoltovarmuuden tukemiseen. Tässä työryhmän työssä ei ole 
tarkasteltu merenkulun tukien ja huoltovarmuuden välistä yhteyttä tai tukien tehokkuutta 
huoltovarmuuden turvaamisessa.

12  LVM 2014, Suomen meriliikennestrategia 2014-2022, s. 43.

13  PTT 2016, s. 10-11.

14  Trafi 2018.
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3 Merenkulun tukijärjestelmät

3.1 Merenkulun tukijärjestelmä EU:ssa

Merenkululle myönnettäviä valtiontukia säätelee komission tiedonanto yhteisön suunta-
viivoista meriliikenteen valtiontuelle (C (2004) 43), jonka puitteissa komissio arvioi jäsen-
valtioiden merenkululle suunnittelemia valtiontukia. EU:n merenkulkusektorin tukipoli-
tiikan tavoitteena on lujittaa jäsenvaltioiden merenkulkuklusteria kannustamalla alusten 
merkitsemistä ja palauttamista jäsenvaltioiden rekisteriin sekä tukemalla jäsenvaltioiden 
merimiesten työllisyyttä. Tiedonannossa todetaan, että meriteollisuus ja meriliikenne liit-
tyvät erottamattomasti toisiinsa, mikä on vankka peruste myönteisille toimenpiteille, joilla 
pyritään säilyttämään yhteisön merenkulusta riippuvainen aluskanta. Euroopan aluskan-
nan kilpailukyvyn säilyttämiseen tähtäävillä toimenpiteillä on vaikutuksia myös maalla 
tehtäviin investointeihin merenkulukuun liittyvillä aloilla sekä meriliikenteen osuuteen 
koko yhteisön taloudesta ja työllisyyteen yleensä. Meriliikenteen suuntaviivat koskevat 
kaikkea jäsenvaltion myöntämää tai jäsenvaltion varoista myönnettävää tukea meriliiken-
teelle. 

3.2 Merenkulun tukijärjestelmä Suomessa

Suomen valtio tukee merenkulkua EU:n komission asettamien sääntöjen rajoissa. Tärkeim-
mät varustamoiden saamat valtiontuet ovat EU-säännösten mukainen työvoimakustan-
nustuki (”miehistötuki”) ja tonnistovero, josta on muodostunut varustamoiden verotuksen 
perusmuoto EU:ssa. Miehistötuen ja tonnistoverotuen kokonaismäärä vuonna 2016 oli 
96,9 milj. euroa. Varustamoiden verohuojennuksilla ja muilla merenkulkupoliittisilla ratkai-
suilla pyritään vaikuttamaan siihen, että mahdollisimman suuri määrä ulkomaankaupan 
vienti- ja tuontikuljetuksista sekä matkustajaliikenteestä voidaan suorittaa suomalaisessa 
omistuksessa olevalla ja Suomen lipun alla purjehtivalla laivastolla, joka työllistää pääosin 
kotimaisia merenkulkijoita.
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3.2.1 Tonnistovero
Tonnistoverotus perustuu siihen, että varustamoiden verotus tapahtuu alusten nettove-
toisuuden eikä liiketoiminnan tuottojen perusteella. Suomen kansallinen tonnistoverotus 
pohjautuu tonnistoverolakiin (2002/476), jonka mukaan Suomessa yleisesti verovelvolli-
nen, kansainvälistä meriliikennettä harjoittava osakeyhtiö voi valita tonnistoverotettavan 
toiminnan tuottaman voiton verottamisen sijasta alusten vetoisuuteen perustuvan tonnis-
toverotuksen tonnistoverokaudeksi. Tonnistoverojärjestelmään siirtyessä varustamo välttyy 
maksamasta tuloveroa alusten tuottamasta voitosta. Kyse on siis ennen kaikkea edullisesta 
vaihtoehdosta tavanomaiselle tuloverotukselle. Tonnistoverotuksella tuetaan suomalaisia 
varustamoja julkisin varoin siten, että tarve verosyistä johtuviin ulosliputuksiin vähenee. 

Tonnistoverojärjestelmä on ollut voimassa Suomessa jo vuodesta 2002 asti ja sitä on uu-
distettu vuonna 2009. Nykyisin Suomen tonnistoverotus vastaa pitkälti muita eurooppa-
laisia tonnistoverolakeja. Lainmuutoksen yhteydessä vuonna 2009 siirryttiin tonnistovero-
tuksesta tonnistoverotettavan tulon perusteella määräytyvän veron laskemiseen. Ennen 
vuoden 2009 uudistusta tonnistoverojärjestelmän piirissä oli vain yksi varustamo. Uudis-
tetun tonnistoverojärjestelmän liittymisjakson alussa vuonna 2011 järjestelmään hyväk-
syttiin yksi varustamo ja seuraavat kolme varustamoa hyväksyttiin vuonna 2013. Vuoden 
2018 loppuun mennessä järjestelmän oli valinnut yhteensä 19 varustamoa. Ennen vuotta 
2014 ei verotuen määrää koskevaa tietoa ole julkaistu varustamoiden vähäisen määrän 
takia. Vuonna 2014 tonnistoverotuksen verotuellinen arvo oli noin 0,9 milj. euroa, noin 3,6 
milj. euroa vuonna 2015 ja noin 6,8 milj. euroa vuonna 2016.

3.2.2 Miehistötuki
Miehistötuki on käytössä kaikilla merkittävillä EU:n merenkulkumailla ja Suomen kilpai-
lijamailla Viroa lukuun ottamatta. Komissio on hyväksynyt Suomen nykyisen miehistötu-
kiohjelman suuntaviivojensa mukaisesti päätöksellään SA.35110 (2012/N). Miehistötuen 
saamisen kriteerit määritellään kansallisella tasolla meriliikenteessä käytettävien alusten 
kilpailukyvyn parantamisesta annetussa laissa (1277/2007, ”miehistötukilaki”). Tuen tarkoi-
tuksena on Suomen lipun alla purjehtivien alusten kansainvälisen kilpailukyvyn turvaami-
nen. Miehistötukena varustamoille palautetaan meripalkoista suoritettavat ennakonpidä-
tykset ja eräät työnantajan sivukulut siten, että tarkoituksena on tukikelpoisten verojen ja 
sosiaaliturvamaksujen palauttaminen kokonaan. Tällä pyritään laskemaan suomalaisten 
merimiesten työllistämisen kustannuksia työnantajille ja sitä kautta tukemaan varustamoi-
den kustannuskilpailukykyä. Miehistötukilakia muutettiin viimeksi vuonna 2016 merimies- 
eläkejärjestelmän uudistuksen yhteydessä, jolloin tuen piiristä poistettiin työnantajan so-
siaaliturvamaksu, työttömyysvakuutusmaksu, ryhmähenkivakuutusmaksu ja muut työn-
antajan vapaaehtoiset vakuutusmaksut. Tukena palautettavat tukitekijät ovat aluksella 
työskennelleiden merityötuloa saaneiden yleisesti verovelvollisten sekä niiden rajoitetusti 
verovelvollisten, jotka lähdeveron sijasta maksavat ennakonpidätystä, seuraavat maksut: 
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ennakonpidätys, työnantajan osuus merimieseläkemaksusta ja työnantajan osuus tapatur-
mavakuutusmaksusta. Muiden rajoitetusti verovelvollisten osalta palautettavat tukitekijät 
ovat lähdevero ja työnantajan sairausvakuutusmaksu.

Käytännössä työnantajille (varustamoille) palautetaan miehistötukena takaisin niiden val-
tiolle maksamia työnantajan osuuksia henkilöstökustannuksista. Tukena voidaan palauttaa 
vain sellaisia maksuja, jotka on ensin maksettu Suomeen. Suomen lipun alla purjehtivien 
alusten kansainvälinen kilpailukyky vaikuttaa suoraan työllisten suomalaisten merenkul-
kijoiden määrään ja laajemminkin suomalaisen meriklusterin laajuuteen sekä siihen, että 
merenkulkua koskeva asiantuntemus pysyy Suomessa.

Nykyinen miehistötuki on ollut voimassa vuodesta 2008 lähtien, jolloin edellä mainittu 
laki korvasi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain (1707/1991). Valtion 
toteutunut miehistötuki merenkululle oli noin 89 milj. euroa vuonna 2016 ja noin 89 milj. 
euroa vuonna 2017. Vuonna 2018 miehistötuki jäänee alle 90 milj. euron. Euroopan komis-
sio valvoo Suomen miehistötukiohjelman noudattamista ja puuttuu toimenpiteisiin, jotka 
ovat vastoin hyväksytyn tukiohjelman ehtoja tai EU-oikeutta. Tukiohjelmaa koskevat muu-
tokset tulee ilmoittaa etukäteen komissiolle, eikä muutoksia saa panna täytäntöön ilman 
komission hyväksyntää (notifiointi). Käytännössä vain hallinnollisluonteiset ja muut pieni-
muotoiset muutokset ovat sellaisia, joita ei tarvitse ilmoittaa komissiolle. Suomen miehis-
tötukiohjelman muuttaminen edellyttää siis lähtökohtaisesti notifiointia komissiolle.

3.2.3 Muut merenkulun tuet
Merenkululle myönnettävää valtiontukea on myös niin sanottu miehistön vaihtokustan-
nustuki, joka sisältyy valtion varoista korvattavista merimiesten matkakustannuksista an-
nettuun lakiin (2013/1068), joka sääntelee miehistön niin sanottujen vaihtokustannusten 
korvaamista. Tuella katetaan merityösopimuslain (6756/2011) 1 luvun 1 §:n 1 momentissa 
tarkoitettujen työntekijöiden matkakustannuksia aluksen ja Euroopan unionin jäsenval-
tiossa tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa sijaitsevan työntekijän kodin 
välillä. Edellytyksenä matkakustannusten korvaamiselle on, että työntekijä työskentelee 
meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain 3 §:n 6 
kohdassa tarkoitetulla pääasiassa ulkomaan meriliikenteessä olevalla aluksella, alus on 
merkitty kauppa-alusluetteloon ja että alus on työntekijän matkan alkaessa Suomen ul-
kopuolella sekä työntekijän kotipaikkaan nähden ulkomailla. Valtion varoista maksettava 
korvaus on puolet hyväksyttävistä matkakustannuksista. Tuen myöntämisestä vastaa työ- 
ja elinkeinoministeriö. Vuosina 2013-2015 miehistön vaihtokustannusten tuki oli noin 1,5 
milj. euroa, mutta vuonna 2016 tuen määrä oli runsas 0,9 milj. euroa.

Merimiesten ammattiryhmään sovelletaan työeläkelain sijaan merimieseläkela-
kia (1290/2006). Työvoimakustannustuen ja tonnistoverotuksen lisäksi valtio kattaa 
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maksuillaan osan merimiesten eläkekassan menoista. Valtio suorittaa kunakin vuonna 
valtion osuuden ennakkona määrän, joka vastaa valtion osuutena suoritettavaksi arvioitua 
määrää. Valtion osuuden lopullinen määrä vahvistetaan vuosittain edelliseltä kalenteri-
vuodelta ja se otetaan huomioon seuraavan ennakkoerän maksamisen yhteydessä. Me-
rimieseläkelain uudistuksen (296/2015) myötä valtion rahoitusosuus pieneni lain 152 §:n 
mukaisesti kaudelle 2016–2020 31 prosenttiin, ja vuodesta 2021 eteenpäin valtion osuus 
maksuista on 29 %. Hallituksen esityksen (HE 321/2014) mukaan uudistuksen taustalla 
oli tarkoitus pienentää valtion osuutta kassan rahoittamisessa, minkä merimieseläkelain 
uudistuksessa ehdotetut muutokset merenkulkijoiden eläketurvaan ja oletettu eläkkeelle 
siirtymisen myöhentyminen mahdollistaisivat. 

Tonnistoverotuksen lisäksi valtio on antanut verohuojennuksia varustamoiden toiminnalle 
ja merimiesammateissa työskenteleville henkilöille. Arvonlisä- ja valmisteverottomuus 
ovat matkustajamerenkulun kannalta merkittäviä verotukia. Arvonlisäveron ja valmisteve-
ron tukien tarkkaa määrää on vaikea arvioida, sillä kyseiset verotuet koskevat kaikkea Suo-
mesta lähtevillä aluksilla tapahtuvaa myyntiä eikä vain Suomen lipun alla olevia aluksia. Li-
säksi kyseiset tuet perustuvat EU-sääntelyyn kansallisen sääntelyn sijaan. Arvonlisäveron ja 
valmisteveron verotukien arvioitu määrä oli vuosina 2012–2015 190 milj. euroa ja vuonna 
2016 200 milj. euroa. Kotimainen tarkka osuus ei ole tiedossa. Lisäksi merimiesammatteja 
harjoittavat henkilöt saavat verohuojennuksen oman henkilökohtaisen tulon verotuk-
sessa. Tuloverolain (1992/1535) 97 §:n mukaan merityötulovähennys tehdään puhtaasta 
ansiotulosta ja sen määrä on 20 % sekä valtion- että kunnallisverotuksessa, mutta korkein-
taan 7 000 euroa kummassakin. Verovelvollisen merityötulon kokonaismäärän ylittäessä 
50 000 euroa merityötulovähennyksen määrä pienenee 5 prosentilla merityötulon koko-
naismäärän 50 000 euroa ylittävältä osalta. Muita veroluonteisia tukia merenkululle ovat 
polttoaineverotuki ja henkilökunnan muonituksen verottomuus. 

Taulukko 1. Merenkulun tuet vuosina 2013–2017

2013 2014 2015 2016 2017

Miehistötuki yhteensä15 84 962 723   87 581 721 87 304 118 89 237 470 89 105 957

Matkustaja-alukset (10 000 tarkkuudella) 50 763 000 53 825 000 53 955 000 55 265 000 54 902 000
Lastialukset (10 000 tarkkuudella) 34 200 000 33 756 000 33 349 000 33 973 000 34 204 000

Tonnistoverotuki16 ei julk. 921 000 3 639 000 6 759 000 10 068 840
Miehistön vaihtokustannusten tuki 1 400 000 1 499 000 1 499 000 938 000 988 000
Valtion osuus merimieseläkekassalle 57 000 000 59 000 000 60 000 000 57 000 000 57 900 000

Suorat tuet yhteensä 143 362 723 149 001 721 152 442 118 153 934 470 158 012 797

Arvonlisäveron ja valmisteveron verotuki (arvio) 17 190 000 000 190 000 000 190 000 000 200 000 000 212 000 000

15  Vuonna 2017 miehistötukea maksettiin kaikkiaan yhteensä 89 211 901 euroa, mikä johtuu siitä, että vuoden 2017 budjetista on maksettu  
    takautuvasti joitakin edellisten vuosien tukieriä

16  Ennen vuotta 2014 ei verotuen määrää koskevaa tietoa ole julkaistu varustamoiden vähäisen määrän takia

17 Kohdistuu kaikille matkustaja-aluksille eikä vain suomalaisille aluksille
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4 Nettopalkkajärjestelmä

4.1 Suomen nykyinen miehistötukiohjelma

Suomella on ollut 1990-luvulta lähtien tukiohjelma meriliikennealan sosiaaliturvamaksuja 
ja tuloveroja varten (miehistötukiohjelma). Komission aiemmilla päätöksillä (N67/2009, 
N120/2009 ja SA.35110 (2012/N)) hyväksytty nykymuotoinen ohjelma korvaa 100 % me-
renkulkijoiden tuloverosta18 ja 100 % sosiaaliturvamaksuista19, joita maksetaan Suomen li-
pun alla purjehtiviin aluksiin palkatuista merenkulkijoista. Tukea voi saada mikä tahansa lai-
vayhtiö, jonka alukset purjehtivat Suomen lipun alla (myös suomalaiset työnantajat, jotka 
käyttävät palveluihinsa Suomessa rekisteröityjä mutta ulkomaalaisten omistamia laivoja) ja 
jotka maksavat edellä mainitut maksut Suomeen. Kaikkiin tukea saaviin työnantajiin sovel-
letaan Suomen työmarkkinajärjestöjen hyväksymiä palkka- ja työehtoja. Miehistötukilain 
mukaan tuen saamisen ehtona on lisäksi, että aluksen miehistökustannukset on saatettu 
työmarkkinaosapuolten sopimalla tavalla sellaiselle tasolle, että ne mahdollistavat kansain-
välisesti kilpailukykyisen toiminnan meriliikenteessä, kun otetaan myös huomioon miehis-
tötukilaissa tarkoitettu tuki. Vuoteen 2019 asti tukiviranomaisena on toiminut Liikennevi-
rasto. Vuoden 2019 alusta lähtien tukiviranomaisena toimii Liikenne- ja viestintävirasto. 

Miehistötuen perusteena olevat maksut määritellään miehistötukilain 11 ja 12 §:ssä. Ylei-
sesti verovelvollisen merenkulkijan merityötulon perusteella työnantajalle maksetaan tu-
kena seuraavat erät:

1. tuloverolain (1535/1992) 74 §:ssä tarkoitetusta merityötulosta toi-
mitettu ennakonpidätys, joka on toimitettu merityötuloa varten 
määrätyn ennakonpidätysprosentin mukaisesti; tukea ei kuitenkaan 
makseta siltä osin kuin ennakonpidätystä on ennakkoperintälain 
(1118/1996) 17 §:n nojalla korotettu;

18  Enintään kuudeksi kuukaudeksi palkattujen henkilöiden osalta tuki kattaa 100 prosenttia lähdeverosta.

Tukea ei makseta ennakkoperintälain (1118/1996) 17 §:ssä vahvistetun kynnyksen ylittävän palkan lähdeverosta.

19  Enintään kuudeksi kuukaudeksi palkattujen henkilöiden osalta tuki kattaa ainoastaan yhdenlaiset sosiaaliturva-
maksut, työnantajan sosiaaliturvamaksut.
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2. työnantajan osuus merimieseläkelain (1290/2006) 141 §:ssä sääde-
tystä eläkevakuutusmaksusta; merimieseläkelain 141 a §:ssä säädet-
tyä työnantajan eläkevakuutusmaksun korotusta tai alennusta ei 
huomioida maksettavan tuen määrässä; sekä

3. työnantajan osuus tapaturmavakuutusmaksusta.

Rajoitetusti verovelvollisen merenkulkijan kauppa-alusluetteloon merkityltä alukselta saa-
masta palkkatulosta maksetaan tukena määrä, joka vastaa palkasta maksettua lähdeveroa 
ja työnantajan osuutta sairausvakuutusmaksusta.

Taulukko 2. Miehistötuen tukikelpoiset erät vuonna 2017  

Miehistötuen perustana olevat erät 2017 (euroa) Lastialukset Matkustaja-alukset

ennakonpidätykset 16 855 552 28 117 233
eläkevakuutusmaksut 11 604 735 25 168 646
tapaturmavakuutusmaksut 827 672 1 473 305
lähdeverot 4 890 295 134 599
sairausvakuutusmaksut 79 717 7 941
tuen perustana olevat erät yhteensä 34 257 971   54 901 724  
myönnetty tuen määrä 34 204 233   54 901 724  

Suomen nykyinen tukiohjelma kattaa sekä matkustaja- että rahtilaivat, joita käytetään ul-
komaan meriliikenteessä (sekä kansainvälinen että Euroopan unionin sisäinen liikenne). Li-
säksi se kattaa rahtilaivat, joita käytetään merikuljetuksissa Suomen aluevesillä, jos niiden 
bruttovetoisuus on vähintään 500 tonnia. Komission Suomen miehistötukiohjelmaa kos-
kevassa päätöksessä SA.35110 (2012/N) on todettu, että tukiohjelman piiriin eivät kuulu 
ne henkilöt, joilla ei ole navigointiin tai laivan turvallisuuteen liittyviä tehtäviä. Käytän-
nössä lähes kaikilla aluksella työskentelevillä henkilöillä on joko navigointiin tai laivan tur-
vallisuuteen liittyviä tehtäviä ja he ovat siten tuen piirissä. Hinaus-, työntö- ja ruoppausalu-
kset voivat saada tukea ainoastaan, jos niiden vuotuisesta toiminta-ajasta yli 50 % kuluu 
merikuljetuksiin ja niiden bruttovetoisuus ylittää 300 tonnia. Tukea ei myöskään myönnetä 
muulle osalle kyseisten alusten toimintaa kuin merikuljetuksille. Pääasiassa satamissa suo-
ritettavaa hinaus- tai työntötoimintaa ja omalla käyttövoimalla liikkuvien alusten autta-
mista satamaan ei katsota tukikelpoiseksi.

Tukea haetaan tukiviranomaiselta kirjallisella hakemuksella kahdesti vuodessa. Hake-
muksesta tulee ilmetä vaadittu tuki ja sen perusteet ja hakijan on annettava oikeat ja 
riittävät tiedot tuen myöntämisen kannalta tarpeellisista seikoista. Tukea haetaan tukijak-
soittain tukiviranomaiselle toimitetulla hakemuksella kolmen kuukauden kuluessa kun-
kin tukijakson päättymisestä. Tukijaksot ovat 1 päivästä tammikuuta 30 päivään kesä-
kuuta ja 1 päivästä heinäkuuta 31 päivään joulukuuta. Tukivuosi on yksi kalenterivuosi. 
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Tukiviranomainen määrää hakemuksesta tukijaksoksi yhden kalenterikuukauden sellai-
selle matkustaja-alukselle, joka saa kuljettaa enemmän kuin 120 matkustajaa, jos tuen 
myöntäminen perustuu kuukausittaisia maksuja koskevaan aluskohtaiseen palkkakirjanpi-
toon ja Verohallinnolle toimitettuihin veroilmoituksiin.

Työnantajavarustamoiden maksamat tukeen oikeuttavat maksut palautetaan maksun saa-
jien maksun tapahtumisesta antamiin todistuksiin perustuen lain mukaisin rajoituksin ja 
enintään maksun saajien ilmoittaman määrän suuruisena. Tuki myönnetään, jos hakemuk-
sista ja annetuista selvityksistä käy ilmi, että tuen myöntämisedellytykset täyttyvät. Selvi-
tyksistä osan hakija on velvollinen toimittamaan tukiviranomaiselle ja osan selvityksistä 
tukiviranomainen hankkii viran puolesta. Tukena palautettavien erien suuruus tarkistetaan 
maksun saajien eli Verohallinnon, Merimieseläkekassan ja varustamon käyttämän vakuu-
tusyhtiön antamien maksutapahtumia koskevien todistusten perusteella. 

Käytännössä tukea hakiessaan hakija lähettää tukiviranomaiselle täytettyinä hakemus-
lomakkeen ja tukilaskelmalomakkeen sekä liittää hakemukseen pakolliset selvitykset. 
Pakollisia selvityksiä ovat palkkalistat tukijaksolta, kopiot merityötulon kausiveroilmoituk-
sista, Merimieseläkekassan todistukset ja vakuutusyhtiön todistukset. Huomattava on, että 
vuoden 2019 alusta alkaen, työnantajasuorituksista ei enää anneta erillistä veroilmoitusta. 
Palkkatiedot tulee ilmoittaa vuoden 2019 alusta alkaen tulorekisteriin eikä erillisiä kausi-
veroilmoituksia enää anneta. Lisäksi hakija lähettää harkintansa mukaan tai tukiviranomai-
sen lisäselvityspyynnön johdosta lisäselvitykset. Tällaisia lisäselvityksiä ovat tavallisimmin 
satamalistaus tai kopio laivapäiväkirjasta, selvitys telakoinnista, jäljennös aikarahtaussopi-
muksesta sekä valtakirja tuen hakemiseen. 

Liikenne- ja viestintäviraston tukivalmistelijat tarkistavat hakemusaineiston ja pyytävät ha-
kijalta hakemuksen ratkaisemiseksi puuttuvat tarvittavat lisäselvitykset, jotka vaihtelevat 
tapauksesta riippuen. Tukiviranomainen hankkii viran puolesta erilaisia selvityksiä kuten 
alusrekisteritiedot, kaupparekisteriotteen, PortNet-tulosteen. Liikenneselvityksen perus-
teella tukiviranomainen laatii arvion tukeen oikeuttavasta liikenteestä, joka liitetään asia-
kirjoihin. Esittelijä tarkistaa päätöksen kaikki osat mukaan lukien asiakirjojen riittävyyden 
ja tukierien määrät, sekä perustelut ja päätöksen lainmukaisuuden ja esittelee päätöksen 
ratkaisijalle. Kaikkien päätösten valmisteluun osallistuu vähintään kolme henkilöä ja pää-
töksentekoon kaksi henkilöä. Kaiken kaikkiaan miehistötuet ovat työllistäneet Liikenne-
virastossa noin kolme henkilötyövuotta. Työ jakautuu keskimäärin 4 – 5 henkilön kesken. 
Liikennevirastolla on ollut tukien myöntämisessä käytössä sähköinen asiointijärjestelmä ja 
sähköinen asiakirjahallinto.

Maksut palautetaan puolivuosittain keskimäärin noin puoli vuotta jälkikäteen lukuun 
ottamatta suurilla matkustaja-aluksilla maksettuja veroja, jotka palautetaan kuukausit-
tain hakemuksesta keskimäärin noin 3 kuukauden kuluttua maksun tapahtumisesta. 
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Kuukausitukien käsittelyaika Liikennevirastossa on ollut vuonna 2018 46 päivää. Matkusta-
ja-alusten kuukausitukea haki vuonna 2018 14 alusta, joista 9 aluksen hakemukset tulivat 
yleensä tukijakson päättymistä seuraavan kuukauden puolenvälin jälkeen ja viiden aluk-
sen pääsääntöisesti juuri ennen 3 kk:n määräajan umpeutumista. Puolivuotishakemusten 
käsittelyaika vuonna 2018 on ollut keskimäärin 63 päivää. Käsittelyaikoihin vaikuttavat 
muun muassa hakijoilta tarvittavat lisäselvitykset, käsittelijöiden lomat ja muut mahdolli-
set työtehtävät. Ohessa on yhteenveto 1.1-30.6. tukijakson hakemuksista. Tukijakson haku-
aika päättyi 1.10.2018. 

Tukijaksolla 1.1.18-30.6.2018 hakemuksia tuli 102, joista

• 15.-30.8. 26 hakemusta (25%)

• 6.-21.9. 30 hakemusta (29%)

• 24.9.-1.10. 46 hakemusta (45%)

Varustamot hakevat matkustaja-aluksen kuukausitukea yleensä pian verojen maksa-
misajankohdan jälkeen. Lastialusvarustamoista tukea hakevat nopeammin ne, joilla on 
kiire alusinvestointien maksuaikataulun takia ja jotka ovat kiirehtineet hakemusten kä-
sittelyä. Muut varustamot hakevat satunnaisemmin aikaisin tai myöhään. Joillakin varus-
tamoilla tarvittavien selvitysten kuten vakuutusyhtiön todistuksen saaminen sekä Vero-
hallinnon maksujen maksaminen ja siten todistuksen saaminen maksetuista maksuista 
saattaa olla myöhässä, mikä hidastuttaa tuen hakemista. Liikennevirasto on myös joutunut 
ajoittain pyytämään hakijoilta selvitystä haettujen tukitekijämaksujen maksamisesta mää-
räajassa, koska kaikkea vaadittua ei ole saatujen todistusten mukaan maksettu.

Tukihakemuksen tutkiminen painottuu hakemuksen kaikkien osien todenperäisyyden en-
nalta varmistamiseen tukihakemukseen annetun päätöksen valmistelun yhteydessä. Pää-
töksiä on vuodessa noin 400 kappaletta. Lisäksi on tukiin liittyviä budjetointi, seuranta-, 
tilastointi- ja muita raportointitehtäviä. Vuosittain annetaan muutama päätös hakijoiden 
tekemien oikaisuvaatimusten johdosta sekä lausuntoja hallinto-oikeuksille muutoksenha-
kuprosessissa. Tukiviranomainen pyrkii edellä kuvatulla tukihakemusten käsittelyproses-
silla minimoimaan jälkikäteiskontrollin tarvetta.

Nykyinen hakemusmenettely on suomalaisten varustamoiden mukaan työläs eikä käy-
tössä olevaa hakemusta ole saatu heidän mukaansa riittävästi synkronoitua taloushal-
linnon järjestelmiin vaan hakemus on tehtävä käsin, mikä viivästyttää hakemuksen jät-
tämistä. Puolivuotishakemuksen kahden kuukauden käsittelyaika ja tukijakson pituus 
aiheuttavat pienille varustamoille sen, että niillä ei ole aina tarpeeksi likviditeettiä, minkä 
vuoksi ne joutuvat turvautumaan erilaisiin rahoitusjärjestelyihin maksaakseen esimerkiksi 
tietyt työnantajamaksut. 
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4.2 Mikä on nettopalkkajärjestelmä?

Miehistötukijärjestelmistä puhuttaessa nettopalkkajärjestelmällä tarkoitetaan järjestel-
mää, jossa merimiehet ovat vapautettuja kaikista tai osasta veroista. Verovapautuksen 
vastapainoksi he eivät ole välttämättä kansallisen sosiaaliturvajärjestelmän piirissä vaan 
huolehtivat esimerkiksi itse eläkkeistään ja mahdollisista muista vakuutuksista. 

Esimerkiksi Tanskassa kansainväliseen alusrekisteriin (DIS) rekisteröidyillä aluksilla työssä 
olevat tanskalaiset ja ulkomaiset merenkulkijat eivät maksa veroa tai sosiaaliturvamaksuja 
tuloistaan. Merenkulkijoiden tulot ovat erityisen työehtosopimuksen mukaisia, jossa tu-
loiksi katsotaan nettopalkka. Varustamot maksavat kuitenkin sosiaaliturvamaksuja jokai-
selta merenkulkijalta. Merenkulkijoiden DIS:in aluksilta saamat tulot on vapautettu Tans-
kan valtion perimästä henkilökohtaisesta tuloverotuksesta. Ehtona on, että DIS:in rekiste-
röimiä aluksia käyttävät meriliikennöintiyhtiöt liittyvät erityiseen yksityiseen toimistoon 
joka hallinnoi verovapautusjärjestelyä. Hinaajat voivat käyttää DIS:iä vain jos 50 % niiden 
toiminnasta tapahtuu satamien ulkopuolella. Samankaltainen ehto koskee ruoppaajia, 
mutta niille tuki myönnetään palautuksena verovapautuksen sijaan. 

Myös Ranskassa, Ranskassa asuvat ja Ranskan uudessa kansainvälisessä rekisterissä rekiste-
röidyllä aluksella vähintään 183 päivää vuodessa työssä olevat merenkulkijat ovat oikeutet-
tuja tuloverovapauteen. Myös muissa Euroopan maissa on käytössä vastaavanlaisia järjes-
telyitä. Poikkeuksen tästä muodostaa Viro, jossa palkkakustannukset ovat lähtökohtaisesti 
sen verran matalia, ettei erillistä tukijärjestelmää palkkakustannusten osalta ole tarvittu. 

Laajemmin tulkittuna nettopalkkajärjestelminä voidaan pitää myös muita järjestelmiä, 
joissa varustamoiden ei tarvitse tosiasiallisesti tilittää työntekijöiden ennakonpidätyksiä tai 
työnantajan sivukuluja. Tällaisessa järjestelmässä merimiehet eivät sinänsä ole vapautet-
tuja veroista, mutta veronmaksu katetaan tuella siten, että varustamon ei tarvitse tilittää 
veroviranomaiselle merimiehen palkasta pidättämiään veroja. Tällainen järjestelmä on 
käytössä esimerkiksi Ruotsissa. Ruotsin miehistötukijärjestelmää käydään tarkemmin läpi 
jäljempänä. Suomi on todennäköisesti tällä hetkellä ainoa unionin maa, jossa käytössä on 
merityötulosta maksettujen verojen ja sosiaaliturvamaksujen palauttamiseen perustuva 
miehistötukimalli, mikä johtuu osittain jäsenmaiden sosiaali- ja eläkejärjestelmien välillä 
olevista eroista.

Tämän työryhmän työssä nettopalkkajärjestelmällä tarkoitetaan Ruotsin tyyppistä net-
tomallia eikä varsinaista nettopalkkajärjestelmää, jollainen on käytössä esimerkiksi Tans-
kassa. Erittäin laajasti tulkittuna myös Suomessa on jo käytössä nettomalli, sillä merityö-
tulosta maksettavat verot sekä tietyt merimiesten sosiaaliturvamaksut korvataan varus-
tamoille kokonaan. Oleellinen ero on kuitenkin siinä, että Suomessa maksut pitää ensin 
tilittää normaalisti, jotta niitä voi jälkikäteen hakea tukena palautettavaksi.
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4.3 Ruotsin nykyinen miehistötukijärjestelmä

Ruotsilla on käytössään miehistötukiohjelma, joka perustuu samoihin merenkulun suunta-
viivoihin kuin Suomen. Ruotsin nykyinen miehistötukiohjelman on ollut voimassa vuo-
desta 2012 lähtien. Ruotsin miehistötukiohjelman kustannukset ovat vuosittain noin 200 
milj. euroa. 

Ruotsin miehistötukiohjelma korvaa työnantajille 100 % merityötulosta tilitetyistä tulo-
veromaksuista ja työnantajan osuudesta merenkulkijoiden sosiaaliturvamaksuista, joita 
maksetaan tukeen oikeutetuilla aluksilla työskentelevistä merimiehistä. Merenkulun tukea 
myönnetään työnantajille, joilla on tai on ollut merimiehiä työskentelemässä ruotsalaisilla 
aluksilla, edellyttäen että

• alus on ollut kansainväliselle kilpailulle alttiissa meriliikenteessä

• alusta ei ole rekisteröity mihinkään muuhun rekisteriin kuin ruotsa-
laiseen alusrekisteriin,

• aluksella on saatavilla koulutuspaikkoja; ja 

• alus ja sen toiminta on riittävästi vakuutettu

Aluksen on täytettävä tukikriteerit vähintään kuukauden ajan saadakseen tukea. Lisäksi 
valtion ostamaa meriliikennettä, hinaajia ja merenmittausaluksia koskevat erityissäännöt.

Ruotsin tukijärjestelmässä tuesta päätetään kaksivaiheisesti. Varustamoiden on haettava 
vuoden lopussa aluksen tukikelpoisuutta seuraavalle vuodelle. Päätös aluksen tukikelpoi-
suudesta on vuosikohtainen. Varsinaiset tukihakemukset, joiden perusteella tuki makse-
taan, tehdään kuukausittain aluskohtaisesti.

Varustamon, joka haluaa hakea merenkulun tukea tietylle alukselle, on tehtävä kerran vuo-
dessa hakemus, jossa se osoittaa olevansa oikeutettu merenkulun tukeen seuraavan vuo-
den ajan.20 Hakemuksessaan varustamon on kerrottava tietoja aluksesta ja sen liikennöin-
nistä seuraavan vuoden aikana. Vuosittaisen hakemuksen yhteydessä varustamon tulee 
maksaa myös 4 000 Ruotsin kruunun (n. 400 euron) hakemusmaksu, joka on aluskohtainen. 

Kaikki miehistötukea koskevat päätökset ratkaisee merenkulun tuen valtuuskunta (Dele-
gationen för sjöfartsstöd), joka on oma päätöksentekoelimensä Ruotsin liikenneviraston 
sisällä, ja jonka jäsenet ovat Ruotsin hallituksen nimeämiä. Valtuuskuntaan kuuluu kuusi 
jäsentä. Valtuuskunnan puheenjohtaja tulee Ruotsin liikennevirastosta. Valtuuskunta on 
oikeudellisesti osa Ruotsin liikennevirastoa, mutta se tekee kaikki merenkulun tukipäätök-
set itsenäisesti. Valtuuskunnan kansliaa ja kaikkia merenkulun tukitoimia hallinnoi kaksi 

20  Vuoden 2019 tukikelpoisuutta koskeva hakemus tuli jättää tuista päättävälle valtuuskunnalle 1.11.2018 men-
nessä.
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virkamiestä. Kyseiset virkamiehet käsittelevät ja valmistelevat päätökset. Valtuuskunta 
kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa. Vuonna 2017 valtuuskunta järjesti yhteensä 16 
kokousta, joissa käsiteltiin yhteensä 460 kuukausittaista merenkulun tukihakemusta (920, 
jos lasketaan sekä kuukausituen väliaikainen päätös että lopullinen päätös). Vuoden 2017 
aikana ruotsalaisille varustamoille hyvitettiin yhteensä 1 482 milj. kruunua (n. 144 milj. eu-
roa) miehistötukena. Tukea maksettiin yhteensä 99 alukselle ja yhteensä 39 työnantajalle.

Valtuuskunta päättää hakijan oikeudesta saada miehistötukea sille toimitettujen tietojen 
perusteella. Valtuuskunta hakee myös tietoja aluksesta ja sen liikennöinnistä myös muista 
lähteistä. Näiden valvontatoimien päätarkoituksena on määrittää, onko alus rekisteröity 
Ruotsin alusrekisteriin ja miten alus on liikennöinyt aiemmin. Koulutuspaikka- ja vakuutus-
vaatimusten arviointi perustuu hakijan antamiin tietoihin. 

Jos valtuuskunta katsoo, että alus täyttää tuen saamisen kriteerit tulevan vuoden aikana, 
valtuuskunta tekee päätöksen aluksen tukikelpoisuudesta sellaisilta ajanjaksoilta, jolloin 
alus täyttää tukikelpoisuusperusteet. 

Valtuuskunta arvioi ja päättää kuukausittain alukselle myönnetyn todellisen merenkulun 
tuen määrän. Varustamo, joka on hyväksytty kyseisen aluksen osalta tukikelpoiseksi, voi 
hakea miehistötukea joka kuukausi. Kuukausittainen tukiprosessi on jaettu Ruotsissa kah-
teen osaan. Ensin kuun alussa varustamo tekee hakemuksen, jonka perusteella valtuus-
kunta tekee alustavan päätöksen myönnettävästä miehistötuen määrästä. Tämän jälkeen 
tehdään tarkempi selvitys tuen määrästä, jonka jälkeen valtuuskunta antaa lopullisen pää-
töksensä myönnettävän tuen määrästä. 

Ruotsissa työnantajasuoritusten ilmoittamisen perusperiaatteena on, että työnantajat 
ilmoittavat seuraavan kuukauden 12 päivään mennessä maksamansa palkat, palkoista 
pidätetyt ennakonpidätykset ja maksettavat työnantajamaksut kaikista työntekijöistään 
verovirastolle ja tilittävät samana päivänä kyseiset summat verovirastolle (esim. lokakuun 
summat on ilmoitettava ja maksettava 12. marraskuuta mennessä). Miehistötukeen oikeu-
tetuilla varustamoilla menettely on erilainen. Kun palkka on maksettu, varustamo hakee 
tukea (viimeistään hakemuskuukautta seuraavan kuukauden 5. päivänä) ja toimittaa vero-
virastolle veroilmoituksen työntekijöiltä pidätetyistä veroista ja palkkaan liittyvistä työnan-
tajamaksuista (ilmoitettava seuraavaan kuun 12. päivään mennessä). Tämän hakemuksen 
perusteella valtuuskunta tekee alustavan päätöksen työnantajalle myönnettävästä tuesta. 
Tämän alustavan päätöksen perusteella miehistötukena työnantajan verotiliä hyvitetään 
viimeistään seuraavan kuukauden 12 päivänä työnantajan ennakonpidätyksiä ja sosiaa-
limaksuja vastaavalla määrällä. Varustamon on täydennettävä hakemustaan viimeistään 
seitsemän päivän kuluessa siitä, kun tuki on hyvitetty verotilille. Tässä yhteydessä hake-
mukseen liitetään lopullista tukipäätöstä varten tarvittavia liiteasiakirjoja sekä tilintarkas-
tajan vahvistus siitä, että hakemuksessa ilmoitetut tiedot pitävät paikkansa. Valtuuskunta 
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määrittää täydentävän hakemuksen perusteella työnantajalle maksettavan tuen lopullisen 
määrän. Jos tuen lopullinen määrä poikkeaa alustavasta päätöksestä, ero tarkistetaan seu-
raavan kuukauden tuen myöntämisen yhteydessä. 

Esimerkki lokakuun 2018 palkkakuukauden tuen hakemisesta Ruotsissa

• 5. marraskuuta 2018: Miehistötukihakemus koskien lokakuun 2018 palkkoja 
lokakuussa 2018 on toimitettava valtuuskunnalle

• 7.–10. marraskuuta 2018: Valtuuskunta tekee alustavan päätöksen merenkulun 
tuesta koskien lokakuuta 2018.

• 12. marraskuuta 2018: Alustavat miehistötuet hyvitetään työnantajan verotilillä.

• 19. marraskuuta 2018: Täydentävä tukihakemus (underlag) lähetetään 
valtuuskunnalle viimeistään 19. marraskuuta lokakuun 2018 tuen määrän 
lopullisen määrittämistä varten. Alusten määrien, henkilöstön ja liikennöinnin 
tarkastelu tapahtuu kuukauden loppuun asti. Jos aluksen katsotaan täyttävän 
kelpoisuusvaatimukset lokakuussa 2018, tuen määrä määräytyy lopullisesti 7.–10. 
joulukuuta 2018. Jos aluksen katsotaan täyttävän kriteerit vain osan kuukaudesta, 
tuen määrää alennetaan vastaavasti.21 

• 7–10. joulukuuta 2018: Valtuuskunta määrittää työnantajan lopullisen tuen 
määrän koskien lokakuuta 2018

Hakemus on lähetettävä valtuuskunnalle viimeistään palkanmaksukuukautta seuraa-
van kuun 5. päivänä, jotta se käsitellään kyseisenä kuukautena. Hakemus sisältää aluksen 
bruttopalkat, verot ja muut työnantajan maksuosuudet, joiden perusteella varustamo on 
oikeutettu saamaan tukea. Valtuuskunnan kanslia tutkii hakemuksen, jonka jälkeen val-
tuuskunta tekee alustavan päätöksen työnantajan miehistötuesta.22 Jos varustamolle ei 
myönnetä tukea, koska hakemus on hylätty tai se on jätetty pöydälle, sen on maksettava 
kyseiset maksut verotilille. Jos hakemus hyväksytään myöhemmässä vaiheessa, tuki hyvi-
tetään varustamolle myöhemmin verotilille. 

Tiedot, joiden perusteella kuukauden tuen määrä lopullisesti määritetään, on toimitettava 
viimeistään kuun 19. päivänä, ja haettavan tuen kokonaismäärän on vastattava alkuperäi-
sessä hakemuksessa ilmoitettua. Samalla varustamon tulee toimittaa aluksen veroselvi-
tys aluskohtaisella ja yksityiskohtaisella tasolla ja jäljennös työnantajan työnantajasuori-
tusten veroilmoituksesta verovirastolle. Aluksen veroselvityksessä ilmoitetaan miehistön 
palkat, pidätetyt verot ja työnantajamaksut sekä aluksen henkilöstön määrä kyseisenä 
21  Jos kuukauden lopussa myönnettävän tuen määrä on epäselvä, tukipäätös kyseisen aluksen osalta jätetään 
pöydälle lisäselvityksiä varten. Jos tuen määrää ei määritellä, koska se on jätetty pöydälle tai koska asiakirjoja ei ole 
toimitettu ajoissa, työnantajan hakemus myös seuraavassa kuussa jätetään pöydälle.

22  Kun valtuuskunta tekee alustavan päätöksen miehistötuen myöntämisestä se luo samalla datatiedoston, joka 
ladataan veroviraston verkkosivuston kautta viimeistään kaksi työpäivää ennen veroilmoituksen päivämäärää 
(yleensä 10. päivä) verottajan tietojärjestelmää varten. Ruotsin verovirasto siirtää tiedon Ruotsin verohallinnon jär-
jestelmään, jonka jälkeen miehistötuki hyvitetään varustamon verotilille 12. päivänä.
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kuukautena. Niiden alusten osalta, joissa liikennöinti on epäsäännöllistä, varustamon tulee 
raportoida aluksen liikenne kuukausittain (muut alukset ilmoittavat liikennöintinsä neljän-
nesvuosittain). Valtuuskunnan kanslia tarkistaa haetun tuen määrän niiden tietojen perus-
teella, jotka hakija toimittaa asiakirjoissa (aluksen henkilökunta, miehistön palkka ja haettu 
tuen määrä) ja hakijan vuosittaisen aluksen hakemuksen perusteella.

Jos sovellettavan tuen määrän yksittäiset osat ovat oikeat ja alus täyttää tuen saamiseksi 
vaaditut kriteerit, valtuuskunta myöntää tuen hakemuksen mukaisesti. Jos alus ei ole täyt-
tänyt kelpoisuusvaatimuksia tai jos tuen määrä jostain syystä eroaa aiemmin haetusta, 
tuen määrää alennetaan vastaavasti. Jos tukea on myönnetty liian paljon tai tukea on 
myönnetty vääristä syistä, se peritään takaisin. Normaalisti tämä tehdään vähentämällä 
virheellisesti maksetun tuen määrä seuraavana kuukautena maksettavasta tuesta. Jos tu-
kea ei voida periä edellä mainitun tavoin takaisin, tuen saaja maksaa sen Ruotsin liikenne-
virastolle, joka tilittää sen takaisin valtiolle.

Kaikki, sekä vuosittain että kuukausittain tehtävät tukia koskevat tarkastukset tehdään 
Ruotsissa manuaalisesti. Ruotsissa ei ole käytössä automaattista järjestelmää tukien tarkas-
tuksessa, mutta käytössä on sähköinen ilmoitusjärjestelmä. Työnantajan toimittama kuu-
kausittainen kirjanpito toimitetaan sekä yritys- että aluskohtaisesti. Valtuuskunta tarkastaa 
myös palkkalaskelmia ja työaikakirjanpitoa yksittäisellä tasolla. Verovirasto on myös velvol-
linen toimittamaan valtuuskunnalle asiakirjat, joita se tarvitsee tarkastellakseen haettua 
merenkulun tukea (esim. varustamon tekemä veroilmoitus Ruotsin verovirastolle).

4.4 Suomalaisen ja ruotsalaisen järjestelmän erot

Suomen ja Ruotsin miehistötukiohjelmat ovat perusperiaatteiltaan hyvin samanlaisia, sillä 
molemmissa järjestelmissä korvataan kokonaisuudessaan tietyt verot ja työnantajamak-
sut. Molempien ohjelmien tavoitteena on ylläpitää merenkulkijoiden työllisyyttä ja estää 
alusten liputus ns. mukavuuslippujen alle tukemalla varustamoiden kilpailukykyä. 

Ruotsalaisen tukiohjelman toteutus eroaa kuitenkin suuresti suomalaisesta järjestelmästä. 
Suomalaisessa järjestelmässä tukiviranomainen palauttaa hakemuksen perusteella varus-
tamoille tukena heidän maksamansa työnantajamaksut noin puolen vuoden välein23 kun 
taas ruotsalaisessa järjestelmässä varustamon ei tarvitse tilittää kyseisiä maksuja verotta-
jalle ollenkaan. Ruotsin järjestelmässä tukikausi on yksi kuukausi. Ruotsin järjestelmässä 
varustamo saa tuen hyväkseen siten paljon nopeammin kuin suomalaisessa järjestel-
mässä. Tämä mahdollistaa sen, ettei varustamoiden tarvitse sitoa rahoitustaan puoleksi 
vuodeksi tukien hakemisen ajaksi. 

23  Matkustaja-alusten osalta tuki maksetaan kuukausittain
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Suuri ero tukiohjelmien välillä on myös se, että toisin kuin Ruotsissa, Suomen miehistötu-
kilaki edellyttää ns. pääasiallisuusvaatimuksen täyttymistä, jotta tukea voidaan myöntää. 
Pääasiallisuusvaatimuksen mukaan tuen saamisen ehtona on, että kyseinen alus on toimi-
nut tukivuoden aikana pääasiallisesti (vähintään 50 % ajasta) ulkomaan meriliikenteessä 
tai kansainväliselle kilpailulle alttiissa kotimaan meriliikenteessä. Komission suuntaviivat 
meriliikenteen valtiontuista edellyttävät pääasiallisuusvaatimuksen täyttymistä vain hinaa-
jien ja työntäjien osalta. Nykyinen suomalainen miehistötukilaki edellyttää vaatimuksen 
täyttymistä kaiken meriliikenteen osalta. Ruotsissa pääasiallisuusvaatimusta edellytetään 
vain hinaajilta ja työntäjiltä. 

Keskeinen ero Suomen ja Ruotsin järjestelmissä nettomallin toteuttamisen kannalta liittyy 
siihen, kenelle tukeen oikeuttavat erät maksetaan. Ruotsissa sikäläinen veroviranomainen 
Skatteverket hallinnoi verojen lisäksi myös muiden työnantajasuoritusten maksamista. 
Ruotsissa esimerkiksi eläkemaksut maksetaan Skatteverketille, joka tilittää ne eteenpäin. 
Suomessa miehistötukeen oikeuttavista eristä tilitetään Verohallinnolle ainoastaan pal-
koista toimitetut ennakonpidätykset ja perityt lähdeverot sekä työnantajan sairausvakuu-
tusmaksu. Muista tukeen oikeuttavista maksuista työnantajan osuus eläkevakuutusmak-
susta maksetaan Merimieseläkekassalle. Tapaturmavakuutusmaksu puolestaan maksetaan 
vakuutusyhtiölle.

Ruotsin miehistötuen nettomalli perustuu siihen, että kaikki tukeen oikeuttavat mak-
sut maksetaan samaan paikkaan eli veroviranomaiselle. Tuen maksaminen voidaan siten 
Ruotsissa järjestää kokonaisuudessaan hyvittämällä varustamon verotiliä tuen määrällä. 
Suomessa tämä ei ole mahdollista, koska Verohallinto ei hallinnoi kaikkien tukeen oikeut-
tavien erien maksamista.
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5 Työryhmän tarkastelemia vaihtoehtoja 

5.1 Nykyinen tukimalli ja sen kehittäminen

Nykyisen suomalaisen miehistötukiohjelman hyvinä puolina voidaan pitää sen selkeyttä 
ja läpinäkyvyyttä. Niin tuen hakemisen kuin valvonnan kannalta on selkeää, että vain yksi 
tukiviranomainen vastaa tuen myöntämisestä ja palauttamisesta. Nykymalli on myös bud-
jettitaloudellisesti selkeä. Nykymallin heikkoina puolina tuensaajat eli varustamot ovat 
kokeneet lähinnä sen, että tuki palautetaan jälkikäteen useamman kuukauden viiveellä 
tukeen oikeuttavien maksujen maksamisesta. Erityisesti tämä koskee puolivuotishakume-
nettelyssä olevia lastivarustamoja.

Nykymallin säilyttämisen haittapuolena voidaan pitää sitä, että tuensaanti ei nopeutuisi 
nykyisestä. Nykymallia voitaisiin myös pyrkiä nopeuttamaan, mikä tarkoittaisi käytän-
nössä sitä, että myös lastivarustamoiden kohdalla siirryttäisiin puolivuosittaisesta tuen 
maksatuksesta kuukausittaiseen menettelyyn, joka on jo käytössä matkustaja-aluksilla. 
Olennaisesti keveämpi tuen järjestämistapa edellyttäisi varustamoiden ilmoitusmenette-
lyn yhdenmukaistamista ja tietojen toimittamista selkeässä ja samanlaisessa sähköisessä 
formaatissa tukiviranomaiselle sekä Suomen tukilainsäädännön muuttamista yleispiirtei-
semmäksi. 

Joitakin hyötyjä voisi olla mahdollista saavuttaa jo sillä, että Liikenne- ja viestintävirasto li-
säisi tiedottamistaan ja ohjeistustaan miehistötuen hakemiseen liittyen. Virasto voisi myös 
laatia yhteisen hakemuspohjan tuen hakemista varten ja pyytää, että kaikki varustamot 
soveltaisivat tuota yhtä ja samaa hakemuspohjaa hakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi. 
Tietojenkäsittelyn nopeuttaminen tukimenettelyssä edellyttäisi todennäköisesti myös sitä, 
että varustamoiden ei tarvitsisi täyttää tukihakemuksen tietoja erikseen manuaalisesti, 
vaan että tarvittavat tiedot olisivat helposti saatavissa suoraan varustamoiden kirjanpi-
tojärjestelmistä. Jotta varsinaista tuen maksatusta voitaisiin nopeuttaa nykyjärjestelmän 
puitteissa, vaatisi se käytännössä nykyisen pääasiallisuusvaatimuksen poistoa ja lisäresurs-
sien osoittamista tukien myöntämistä koskevaan työhön Liikenne- ja viestintävirastossa. 
Pääasiallisuusvaatimuksesta luopumista käsitellään tarkemmin seuraavaksi.
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Pääasiallisuusvaatimuksesta luopuminen
Miehistötukilain (1277/2007) 10 §:n mukaan tukea voi saada alus, joka on toiminut tuki-
vuoden aikana pääasiassa ulkomaan meriliikenteessä, tai miehistötukilain 4 §:n 1 momen-
tin 2 tai 3 kohdassa tarkoitettu alus on toiminut tukivuoden aikana pääasiassa kansain-
väliselle kilpailulle alttiissa kotimaan meriliikenteessä tai ulkomaan meriliikenteessä. Tätä 
kutsutaan niin sanotuksi pääasiallisuusvaatimukseksi, jonka mukaan tuen saamisen eh-
tona on, että kyseinen alus on toiminut tukivuoden aikana pääasiallisesti (vähintään 50 % 
ajasta) ulkomaan meriliikenteessä tai kansainväliselle kilpailulle alttiissa kotimaan merilii-
kenteessä. Komission suuntaviivat meriliikenteen valtiontuista edellyttävät pääasiallisuus-
vaatimuksen täyttymistä vain hinaajien ja työntäjien osalta. Nykyinen kansallinen miehis-
tötukilaki edellyttää vaatimuksen täyttymistä kaiken meriliikenteen osalta. 

Jo nykyistä miehistötukilakia edeltävässä laissa ulkomaanliikenteen kauppa-alusluette-
losta (1707/1991) oli kaikkea tukeen oikeuttavaa liikennettä koskeva pääasiallisuusvaati-
mus. Nykyistä miehistötukilakia valmisteltaessa harkittiin, säilytetäänkö aiempaan lakiin 
sisältyneet ratkaisut vai ei. Pääasiallisuusvaatimuksen ulottumista kaikkeen meriliikentee-
seen pidettiin tarkoituksenmukaisena, vaikka komission meriliikenteen valtiontuen suun-
taviivat eivät sitä olisi edellyttäneet kuin tuen piirissä olevien hinaajien ja työntäjien tuen 
osalta. Vuoden 2007 miehistötukilain mukainen pääasiallisuuden määritelmä vastaa lain 
esitöiden (HE 115/2017 vp) mukaan jo Merenkulkulaitoksessa aiemmin vakiintunutta tul-
kintaa. Myöskään määritelmän muuttamista ei pidetty tarpeellisena nykyistä miehistötuki-
lakia valmisteltaessa.

Pääasiallisuusvaatimusta on perusteltu muun muassa sillä, että kun tuen saamisen edelly-
tyksenä on, että kalenterivuosittain yli puolet aluksen toiminta-ajasta on lastin tai matkus-
tajien kuljettamista merellä, tämä edellytys toimii eräänlaisena yhteiskunnallisen hyödyn 
vaatimuksena. Tukea myönnetään tällöin vain niiden alusten osalta, jotka oikeasti toimi-
vat pääosin kuvatun laisessa kuljettamistoiminnassa. Tukea ei ole katsottu olevan tarkoi-
tuksenmukaista myöntää niille aluksille, joiden osalta edellä mainittu toimintavelvoite ei 
täyty. Kyse on siis tietyssä mielessä vastikkeellisesta tuesta, joka pitää sisällään vaatimuk-
sen hakijan riittävästä toiminta-aktiivisuuden tasosta. Tukiviranomaista työllistää paljon se, 
että hinaajien ja työntäjien osalta pääasiallisuuden lisäksi pitää tarkistaa jokaisen päivän 
liikenne, koska muun liikenteen perusteella ei voi maksaa tukea. Komissio on myös moni-
toroinnissaan erityisesti valvonut edellä mainittujen selvitysten tekemistä. Jos pääasialli-
suusvaatimuksesta luovuttaisiin kokonaan niiden alusten osalta, joilta merenkulun tuki-
suuntaviivat eivät sitä edellytä, tämä keventäisi tukimenettelyyn liittyvää hallinnollista 
taakkaa sekä tuen hakijoiden että tukiviranomaisen osalta. Kyseessä onkin lopulta ensisi-
jaisesti periaatteellinen kysymys siitä, halutaanko tuen myöntämiseen liittää jonkinlaista 
vastikkeellisuutta ja velvoitetta toiminnan aktiivisuuden suhteen.
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Jos meriliikenteen pääasiallisuusvaatimus poistettaisiin, nykyisin kauppa-alusluettelossa 
olevien tukeen oikeutettujen alusten määrä ei todennäköisesti nousisi, koska hinaajilta 
ei voi poistaa meriliikenteen pääasiallisuusvaatimusta komission suuntaviivoista johtuen. 
Loput kauppa-alusluettelossa nykyisin olevista aluksista ovat pääosin sisävesiliikenteessä 
käytettyjä lastialuksia, jotka eivät olisi muutenkaan tuen piirissä. Pääasiallisuusvaatimuk-
sella ei ole suurta merkitystä taloudellisesti hyvinä aikoina, jolloin meriliikenteen pääasial-
lisuusvaatimus toteutuu pääosin lähes kaikkien kauppa-alusluettelossa olevien alusten 
osalta, jotka tukea ovat hakeneet. Joidenkin hinaajien kohdalla saattaa esiintyä poikkeuk-
sia. Tukiviranomaisena toimivan Liikenne- ja viestintäviraston kokemuksen mukaan meri-
liikenteen pääasiallisuusvaatimuksen keskeisimmät ongelmat liittyvät pitkien satamassa-
olojaksojen lisäksi liialliseen tukeen oikeuttamattomaan toimintaan, kuten jäänmurtoon, 
satamahinaukseen, off shore –toimintaan Suomen aluevesien sisällä ja sisävesiliikentee-
seen pelkästään Saimaan satamien välillä. Myös aluksen liian pieni bruttovetoisuus aiheut-
taa esteen tuen myöntämiselle. Taloudellisesti haastavina aikoina, kuten vuosina 2008 ja 
2009, aluksia voi olla miehitettynä satamassa pitkiäkin aikoja, mikä voi aiheuttaa sen, että 
meriliikenteen ei voida katsoa olevan pääasiallista. Toisaalta tuen tarpeen voidaan katsoa 
olevan suurempi taloudellisesti haastavina aikoina.

Kuten aiemmin on todettu, pääasiallisuusvaatimusta ei merenkulun tukisuuntaviivojen 
vuoksi ole mahdollista poistaa hinaajilta ja työntäjiltä. Muiden alusten osalta pääasialli-
suusvaatimuksesta voitaisiin kansallisella päätöksellä luopua. Muutos pitäisi luultavasti 
kuitenkin notifioida myös Euroopan komissiolle, koska päätös ainakin teoriassa laajentaisi 
tukeen oikeutettujen alusten määrää ja voisi siten kasvattaa myönnettävän miehistötuen 
kokonaismäärää. Tukeen oikeutettujen alusten lisäyksen määrää on tässä vaiheessa vaikea 
arvioida tarkasti. Käytännössä Liikenne- ja viestintävirasto on arvioinut, että pääasialli-
suusvaatimuksesta luopuminen ei hyvässä taloustilanteessa vaikuttaisi kovin merkittävästi 
myönnettäviin tukimääriin ja tuen piirissä olevaan aluskantaan. Huonossa taloustilan-
teessa pääasiallisuusvaatimuksesta luopuminen tarkoittaisi sitä, että tukea olisi mahdol-
lista saada riippumatta aluksen toiminta-aktiivisuudesta. Tukeen ei tällöin sisältyisi erillistä 
kannustetta riittävän toiminta-aktiivisuuden ylläpitämisestä.

Toisaalta pääasiallisuusvaatimuksesta on mahdollista luopua myös sillä tavalla, että tukea 
myönnettäisiin vain todellisten meriliikennepäivien osalta. Tällä hetkellä pääasiallisuusvaa-
timus takaa sen, että jos aluksen katsotaan olevan olleen pääasiallisessa meriliikenteessä, 
tukea voidaan myöntää koko tukijakson ajalta. Sen sijaan, jos tukea myönnettäisiin vain 
meriliikennepäivien ajalta, tämä kohdentaisi tuen entistäkin paremmin vain aktiiviseen 
taloudelliseen toimintaan. Haittapuolena tässä menettelyssä olisi se, että tukeen oikeutta-
van jakson määrittäminen ja tuen oikean suuruuden laskeminen edellyttäisi vielä enem-
män työtä kuin nykyisen pääasiallisuusvaatimuksen mukaisten edellytysten täyttymisen 
tarkistaminen.
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5.2 Ruotsin mallin mukaiseen järjestelmään siirtyminen

Työryhmä pohti työssään mahdollisuutta myös siihen, että Suomessa siirryttäisiin Ruotsin 
mallin mukaiseen tukijärjestelmään, jossa tuen maksaminen on järjestetty varustamon ve-
rotilin kautta. Ruotsin järjestelmässä varustamoiden ei tarvitse tilittää tukeen oikeuttavia 
työntekijöiden palkkojen ennakonpidätyksiä ja sivukuluja, vaan tukisummalla kuitataan 
verotilillä kyseiset maksut. 

Kuten edellä on todettu, Suomessa vain osa miehistötukeen oikeuttavista maksuista mak-
setaan Verohallinnolle. Eläkemaksut maksetaan Suomen eläkejärjestelmässä suoraan elä-
keyhtiöille tai -kassoille. Ruotsin järjestelmässä eläkemaksut puolestaan maksetaan vero-
viranomaiselle. Tämän johdosta miehistötuen maksaminen verotilin kautta on mahdollista 
toteuttaa yksinkertaisesti Ruotsissa. 

Suomalaisen ja ruotsalaisen tukiohjelmien käytännön toteutustapojen ero johtuu siitä, 
että Suomessa ja Ruotsissa on käytössä erilaiset vero-, eläke- ja sosiaaliturvajärjestelmät. 
Järjestelmä, jossa miehistötuen maksaminen tapahtuisi Ruotsin tapaan kokonaisuudes-
saan Verohallinnon verotilin kautta, ei siten olisi mahdollista Suomessa ilman perustavan-
laatuista muutosta Suomen eläkejärjestelmään. Työryhmä toteaa edellä esitetyn perus-
teella, että Ruotsin mallin mukainen tukijärjestelmä ei ole toteutettavissa Suomessa sellai-
senaan. 

5.3 Nykyisen tukimallin ja nettomallin yhdistävään 
sekamalliin siirtyminen

Työryhmän tehtävänantona oli selvittää mahdollisuuksia siirtyä varustamoiden miehistö-
kustannustuessa nykyisestä ennakonpidätysten ja sosiaaliturvamaksujen palautusmenet-
telystä nettopalkkajärjestelmään. Kuten edellä on todettu, Ruotsin nettotukimalli ei ole to-
teutettavissa sellaisenaan Suomessa. Työryhmä pohti sen sijaan työssään mahdollisuutta 
siihen, että Suomessa siirryttäisiin ns. sekamallin tukijärjestelmään, jossa osa tuesta mak-
settaisiin Ruotsin mallin mukaisesti ja muiden osien osalta palautusmenettelyä nopeutet-
taisiin siten, että tuet palautettaisiin kuukausittain. Suomen nykyisten tukeen oikeuttavien 
erien osalta tarkasteltiin maksukohtaisesti edellytyksiä toteuttaa tukijärjestelmä, jossa 
varustamoiden ei Ruotsin tapaan tarvitsisi tilittää maksuja maksujen saajille. Tarkastelussa 
tukeen oikeuttavat maksut jaettiin kahteen ryhmään maksunsaajien mukaan. Yhtäältä 
tarkasteltiin nettomalliin siirtymisen edellytyksiä Verohallinnolle tilitettävien maksujen 
osalta. Toisaalta tarkasteltiin Merimieseläkekassalle maksettavia työnantajan eläkemaksuja 
ja vakuutusyhtiöille maksettavia tapaturmavakuutusmaksuja. Työryhmän tarkastelussa 
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lähtökohtana oli, että tukiviranomaisena toimii jatkossakin Liikenne- ja viestintävirasto ja 
tukena palautettaisiin samat verot ja maksut kuin nykyisessä järjestelmässä.

Käytännössä sekamalliin siirtyminen tarkoittaisi sitä, että varustamoiden/alusten tulisi ha-
keutua vuosittain kauppa-alusluetteloon hakemuksella, jolla osoitettaisiin, että hakija täyt-
tää lainmukaiset kelpoisuusvaatimukset ja on oikeutettu miehistötukeen. Kun palkka on 
suoritettu, varustamo hakisi tukea (esimerkiksi viimeistään hakemuskuukautta seuraavan 
kuukauden 5. päivänä). Tämän hakemuksen perusteella Liikenne- ja viestintävirasto tekisi 
alustavan päätöksen työnantajalle myönnettävästä tuesta. Koska Suomessa ainoastaan 
lähdevero, ennakonpidätys ja työnantajan sairausvakuutusmaksu tilitetään Verohallin-
nolle, ei tässä menettelyssä voitaisi myöntää tukea muiden kuin näiden erien osalta. Tapa-
turmavakuutusmaksun ja merimieseläkemaksun osalta siirryttäisiin kuitenkin puolivuosit-
taisesta tukikaudesta kuukausittaiseen tukikauteen. Tämä tarkoittaisi sitä, että varustamot 
joutuisivat edelleen ensin maksamaan kyseiset erät merimieseläkekassalle ja vakuutusyh-
tiölle, mutta ne palautettaisiin varustamoiden toimittamien todistusten perusteella kuu-
kausittain. Lisäksi käytännön ongelmia sekamallissa voi aiheuttaa se, että palkkoja ja elä-
kemaksuja ei välttämättä kohdisteta samaan maksukauteen vero- ja eläkelainsäädännössä.

Sekamalliin siirtyminen edellyttäisi pääasiallisuusvaatimuksesta luopumista hallinnollisen 
taakan keventämiseksi ja tukimenettelyn helpottamiseksi. Jos pääasiallisuusvaatimuksesta 
luovuttaisiin, tulisi muutos notifioida komissiolle. 

Sekamalliin siirtyminen lisäisi selvästi Liikenne- ja viestintävirastossa tehtyjen päätösten 
määrää nykyisestä 400 päätöksestä vuodessa. Jotta mallin toteuttaminen olisi käytännössä 
mahdollista, edellyttäisi se myös varustamoiden valitusoikeuden rajaamista tukipäätösten 
suhteen. Tätä rajoitusta tulisi arvioida perustuslain (731/1999) 21 §:n puitteissa. Käytän-
nössä tukimallissa olisi luultavasti tarve ottaa käyttöön Ruotsin tyyppinen ennakkopää-
tösmenettely, jossa tukea hakeva hakisi etukäteen tukiviranomaiselta päätöstä tukikelpoi-
suudesta seuraavalle tukivuodelle. Tämä tukikelpoisuutta koskeva päätös olisi valituskel-
poinen päätös. Sen sijaan tukivuoden kuluessa tehtävät kuukausittaiset tukipäätökset tai 
tuen maksatuspäätökset eivät olisi valitusoikeuden piirissä tukimenettelyn hallinnollisen 
sujuvuuden varmistamiseksi. Koko vuoden tukimäärästä tehtäisiin erillinen päätös jälkikä-
teen, kun tukikelpoiset kustannukset on pystytty vahvistamaan toteutuneiden kustannus-
ten perusteella. Tämä päätös olisi myös valituskelpoinen päätös. Tällä tavoin hakijoiden oi-
keusturva pyrittäisiin varmistamaan, vaikka kuukausittaisesta tukierästä ei voisikaan enää 
tehdä erillistä valitusta tai oikaisuvaatimusta. Valitusoikeuden rajaamista tulisi kuitenkin 
tarkastella huolellisesti etukäteen ja varmistaa menettelyn laillisuus perustuslain näkökul-
masta niin, ettei hakijoiden oikeusturva vaarantuisi muutoksen seurauksena.

Kuten aiemmin on todettu, jotkut unionin jäsenvaltiot tukevat merenkulkualaa verohel-
potuksin, kun taas toiset jäsenvaltiot kuten Suomi maksavat mieluummin suoraa tukea, 
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esimerkiksi palauttamalla merenkulkijoiden tuloveron. Komission suuntaviivoissa tode-
taan, että näitä keinoja voidaan joissakin tapauksissa käyttää myös yhdessä. Komission 
katsoo kuitenkin, että tällöin vaarana on tuen kasautuminen niin suureksi, että se ei ole 
enää suhteessa yhteisön yhteisen edun mukaisiin tavoitteisiin ja seurauksena voi olla tu-
kiin perustuva kilpailu jäsenvaltioiden välillä. 

Merenkulkijoiden verotuksen ja sosiaaliturvamaksujen poistaminen kokonaan sekä laiva-
liikenteen yritysveron alentaminen on suurin mahdollinen sallittavan tuen taso. Kilpailun 
vääristymisen välttämiseksi muista tukijärjestelmistä ei saa olla tätä suurempaa hyötyä. 
Vaikka kaikki jäsenvaltion ilmoittamat tukiohjelmat tutkitaan erikseen, myönnettävän tuen 
kokonaismäärä ei saa ylittää laivaliikenteestä ja merenkulkijoilta kerättävien verojen ja so-
siaaliturvamaksujen kokonaismäärää. Tukiviranomaisen tehtävänä olisi valvoa, että tukien 
määrä ei ylitä sallittua ja että tukea ei myönnetä kokonaisuutena enempää kuin mikä olisi 
merityötulosta tilitettävien verojen ja sosiaaliturvamaksujen määrä. Tukivuoden aikana 
myönnettyjen tukien määrä tarkistettaisiin vastaamaan toteutuneita kustannuksia seuraa-
van tukivuoden alussa.

5.3.1 Verohallinnolle tilitettävät tukierät
Yleisesti verovelvollisen merenkulkijan osalta miehistötukeen oikeuttavista eristä ainoas-
taan merityötulosta toimitettu ennakonpidätys maksetaan Verohallinnolle. Muut tukeen 
oikeuttavat erät, kuten työnantajan osuus merimieseläkevakuutusmaksusta ja tapaturma-
vakuutusmaksu maksetaan merimieseläkekassalle tai vakuutusyhtiöille. Rajoitetusti vero-
velvollisten merenkulkijoiden osalta tukeen oikeuttavat palkasta peritty lähdevero sekä 
työnantajan sairausvakuutusmaksu, jotka kummatkin maksetaan Verohallinnolle. 

Ruotsissa kaikki miehistötukeen oikeuttavat maksuerät maksetaan sikäläiselle veroviran-
omaiselle (Skatteverket). Ruotsin nettomallissa tuen maksaminen hoituu kokonaisuu-
dessaan siten, että työnantajan verotiliä hyvitetään tukimäärällä. Työnantajan ei tällöin 
tarvitse maksaa työntekijöiden ennakonpidätyksiä ja tukeen oikeuttavia palkan sivukuluja, 
vaan tuki kuittaa erät maksetuiksi verotilillä.

Suomen ja Ruotsin eläke- ja sosiaalivakuutusjärjestelmät poikkeavat toteutukseltaan kes-
keisesti toisistaan. Ruotsissa eläke- ja sosiaalivakuutusmaksut maksetaan sikäläiselle vero-
viranomaiselle. Suomen eläke- ja sosiaalivakuutusjärjestelmässä maksujen hallinnointia ei 
ole keskitetty Ruotsin tavoin Verohallinnolle. 

Suomessa miehistötukeen oikeuttavat maksut maksetaan siis useille eri tahoille (Verohal-
linto, Merimieseläkekassa, vakuutusyhtiöt). Ruotsin yksinkertaista mallia, jossa kaikkien 
tukeen oikeuttavien erien maksamista hallinnoidaan yhtä kautta, ei ole siten mahdol-
lista toteuttaa sellaisenaan Suomessa. Jos tuen maksamisessa tavoitellaan nettomalliin 
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perustuvaa järjestelmää, jossa varustamoiden ei tarvitsisi maksaa tukeen oikeuttavia mak-
suja, mallin toteuttamisedellytyksiä on arvioitava jokaisen maksun saajan osalta erikseen. 
Verohallinnon osalta tämä tarkoittaa merityötulosta tehtyjä ennakonpidätyksiä ja perittyjä 
lähdeveroja sekä työnantajan sairausvakuutusmaksua.

Työnantajasuoritukset kuten esimerkiksi palkoista toimitetut ennakonpidätykset ovat niin 
sanottuja oma-aloitteisia veroja. Oma-aloitteisessa verotuksessa verovelvollinen laskee 
itse veron määrän, antaa ilmoituksen veron laskemisen perusteista ja veron määrästä sekä 
maksaa itse laskemansa veron määrän Verohallinnolle. Verohallinto ei siis oma-aloittei-
sessa verotuksessa laske ja maksuunpane veroa taikka muutoin toimita verotusta. 

Suomen järjestelmässä työnantajien pitää ilmoittaa palkkatiedot ja palkasta toimitetut en-
nakonpidätykset tulorekisteriin viiden päivän kuluessa palkanmaksusta. Ennakonpidätyk-
set on maksettava Verohallinnolle viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuukau-
den 12. päivänä. Miehistötuen nykymallissa varustamot saavat ennakonpidätykset takaisin 
palautuksena Liikenne- ja viestintävirastolta hakemuksen perusteella. Nettomallissa varus-
tamoiden ei tarvitsisi maksaa lainkaan tukeen oikeuttavia ennakonpidätyksiä, vaan miehis-
tötuki kuittaisi ennakonpidätykset tältä osin. Varustamoiden olisi nettomallissakin makset-
tava ennakonpidätykset palkoista, jotka eivät oikeuta miehistötukeen.

Yleistä tulorekisteristä
Suomessa otettiin käyttöön tulorekisteri vuoden 2019 alusta. Tulorekisteri on kansallinen 
sähköinen tietokanta. Se sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Tie-
don tuottajat ilmoittavat tiedot ansiotuloista tulorekisteriin reaaliaikaisesti ja maksukohtai-
sesti. Ensimmäisessä vaiheessa eli vuodesta 2019 lähtien tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot 
palkoista ja ansiotuloista. Vuodesta 2020 alkaen ilmoitetaan myös eläke- ja etuustiedot. 
Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö ylläpitää tulorekisteriä ja toimii vastuuviranomaisena.

Tulorekisterin tietoja käyttävät 1.1.2019 lähtien Verohallinto, Kansaneläkelaitos (Kela), Työl-
lisyysrahasto, sekä työeläkelaitokset ja Eläketurvakeskus (ETK). Vuonna 2020 tiedon käyt-
täjien määrä kasvaa ja mukaan tulevat muun muassa työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) 
hallinnonala, Tilastokeskus, Työllisyysrahasto (aikuiskoulutusetuudet), vahinkovakuuttajat, 
työttömyyskassat ja työsuojeluviranomainen. Viranomaiset ja muut tiedon käyttäjät saavat 
tulorekisteristä vain sen tiedon, mihin he ovat oikeutettuja ja mitä he tarvitsevat toimin-
nassaan. Tulorekisteri ei luo mitään uusia oikeuksia saada tietoja. Tiedon käyttäjä saa tie-
don tulorekisteristä vain, jos käyttäjällä on oikeus saada tiedot sen toimintaan sovelletta-
van lainsäädäntönsä perusteella.

Liikenne- ja viestintävirastolla ei ole nykylainsäädännön perusteella oikeutta saada tulo-
rekisteristä palkkatietoja. Jos miehistötukea koskevaa lainsäädäntöä muutetaan, voisi olla 
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myös perusteltua säätää Liikenne- ja viestintäviraston oikeudesta saada miehistötuen tuki-
viranomaisena tulorekisteristä tarpeellisia tietoja miehistötuen valvontaa varten.

Palkkatietojen ilmoittaminen tulorekisteriin
Palkkatietojen ilmoittamisesta tulorekisteriin säädetään tulotietojärjestelmästä annetussa 
laissa. Työnantajan on ilmoitettava työntekijöidensä palkkatiedot tulorekisteriin. Tiedot on 
annettava esimerkiksi maksetuista palkoista ja muuna kuin rahana annetuista eduista, toi-
mitetuista ennakonpidätyksistä, perityistä lähdeveroista, vakuutetun sairausvakuutusmak-
susta sekä työntekijältä perityistä pakollisista eläkevakuutusmaksuista. Tiedot on annet-
tava pääsääntöisesti viimeistään viidentenä kalenteripäivänä maksupäivän jälkeen säh-
köisesti. Erityisestä syystä tiedot voidaan antaa muutoin kuin sähköisesti Tulorekisteriyksi-
kön vahvistamalla lomakkeella. Velvollisuus ilmoittaa palkkatiedot tulorekisteriin koskee 
kaikkia palkanmaksajia. Työantajan sairausvakuutusmaksu ilmoitetaan erillisilmoituksella 
tulorekisteriin.

Tulorekisteriin tehtävät ilmoitukset korvaavat työnantajien aiemmin Verohallinnolle anta-
mat kuukausittaiset työnantajasuoritusten veroilmoitukset. Tulorekisteriin annettujen tie-
tojen perusteella Verohallinnon tietojärjestelmään muodostuu tiedot verokauden veroista 
viimeistään yleisenä eräpäivänä. Tulorekisteri-ilmoitukset korvaavat myös työnantajan 
vuosi-ilmoitukset. 

Työnantajan maksuosuutta eläkevakuutusmaksusta ei ilmoiteta tulorekisteriin. Myöskään 
työnantajan suorittamia tapaturmavakuutusmaksuja ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Ennakonpidätysten maksaminen Verohallinnolle ei muutu tulorekisterin käyttöönoton 
myötä. Työantajan on maksettava ennakonpidätykset entiseen tapaan Verohallinnolle pal-
kanmaksukuukautta seuraavan kuukauden yleisenä eräpäivänä eli kuukauden 12 päivänä. 

Nettomallin tekniset toteuttamisedellytykset Verohallinnolle maksettavien erien osalta
Miehistötuen nettomalli olisi ennakonpidätysten osalta tietyin edellytyksin teknisesti to-
teutettavissa Verohallinnon uudessa tietojärjestelmässä. Nettomalli edellyttää tukiviran-
omaisen eli Liikenne- ja viestintäviraston päätöstä tuen määrästä. Tulorekisteritiedoista ei 
käy ilmi, mitkä palkat oikeuttavat miehistötukeen. Tuen määrää ei siten voida muodostaa 
pelkästään tulorekisterissä olevien palkkatietojen perusteella.

Nettomalliin siirtyminen edellyttäisi sitä, että Verohallinto saisi varustamokohtaiset 
miehistötuen määrää koskevat tiedot Liikenne- ja viestintävirastolta sähköisessä muo-
dossa ennen työnantajasuoritusten maksamisen yleistä eräpäivää eli palkanmaksukuu-
kautta seuraavan kuukauden 12 päivää. Tällöin tukimäärä voitaisiin merkitä varustamon 
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oma-aloitteisten verojen tilille ja käyttää ennakonpidätysten suoritukseksi eräpäivänä. 
Kuittauksen ehdottomana edellytyksenä on, että Verohallinto saa tiedon tuen määrästä 
ennen eräpäivää. Jos tieto kuitattavasta määrästä tulisi vasta eräpäivän jälkeen, tukimää-
rää ei voitaisi käyttää ajallaan verojen suoritukseksi. Tällöin maksun viivästysseuraamukset 
alkaisivat juosta, koska maksu olisi suoritettu myöhässä.

Jotta ennakonpidätysten kuittaaminen olisi toteutettavissa edellä kuvatulla tavalla, tiedon 
tuen määrästä on tultava Liikenne- ja viestintävirastolta rakenteellisessa muodossa tekni-
sen rajapinnan välityksellä. Tämä tarkoittaa sitä, että sekä Liikenne- ja viestintäviraston että 
Verohallinnon tietojärjestelmiin olisi rakennettava rajapinnat, jotka mahdollistavat tietojen 
antamisen. Tukitietojen käsittely manuaalisesti Verohallinnossa ei tule kysymykseen.

Ennakonpidätyksiä koskeva nettomalli soveltuisi myös palkasta perittyihin lähdeveroihin 
ja työantajan sairausvakuutusmaksuihin. Myös nämä erät voitaisiin kuitata maksetuiksi 
vastaavalla menettelyllä tuen määrää koskevan päätöksen perusteella. 

Verojen ja maksujen tilittäminen saajille
Nettomallissa keskeinen ratkaistava kysymys olisi, miten verojen ja maksujen saajat saisi-
vat saatavansa, jos varustamoiden ei tarvitsisi enää maksaa ensin maksuja. Verojen tilityk-
sestä veronsaajille säädetään verontilityslaissa (532/1998). Veronsaajia ovat valtio, kun-
nat, seurakunnat ja Kansaneläkelaitos. Ennakonpidätysten osalta tilitykset veronsaajille 
määräytyvät tulorekisteriin tehtävien ilmoitusten perusteella. Veronsaajien jako-osuuden 
määräytymiseen ei siten vaikuta se, että varustamoiden ei tarvitsisi tosiasiallisesti mak-
saa merityötulona pidettävistä palkoista ennakonpidätyksiä Verohallinnolle. Nettomallista 
huolimatta kunnat, seurakunnat ja Kansaneläkelaitos saisivat siis oman jako-osuutensa en-
nakonpidätyksistä täysimääräisinä. Verojen tilitys valtiolle veronsaajana poikkeaisi muiden 
veronsaajien tilanteesta, koska valtio on myös tuen maksaja miehistötuessa. Nettomalliin 
siirryttäessä tulisi tarkemmin selvittää, miten tukimenon ja verotulon käsittely ja kirjaami-
nen valtion talousarviossa ja liikekirjanpidossa toteutetaan. 

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetuista palkoista perityissä lähdeveroissa veronsaajana 
on ainoastaan valtio. Työnantajan sairausvakuutusmaksu puolestaan tilitetään Kansanelä-
kelaitokselle. Myös näiden erien osalta maksujen tilittäminen saajalle hoituisi edellä kuva-
tulla tavalla.

Valtion talousarviossa miehistötuki olisi edelleen tuki, joka olisi omalla momentillaan 
liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla. Budjetin kannalta edellä kuvatun kaltai-
sessa tukimallissa ei siten olisi kysymys verosta vapauttamisesta. Merityötulo olisi edel-
leen veronalaista tuloa ja varustamot olisivat velvollisia ilmoittamaan ja maksamaan en-
nakonpidätykset. Tosiasiassa varustamoiden ei kuitenkaan tarvitsisi maksaa tuen alaisia 
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ennakonpidätyksiä, koska Liikenne- ja viestintäviraston päätöksen mukainen miehistötuki 
kuittaisi maksettavan ennakonpidätyksen teknisesti Verohallinnon veronkannon tietojär-
jestelmässä.

Muutosten toteuttaminen viranomaisten tietojärjestelmiin
Nettomallin toteuttaminen Verohallinnolle tilitettävien tukierien osalta edellyttäisi, että 
Liikenne- ja viestintäviraston ja Verohallinnon tietojärjestelmiin toteutettaisiin mahdolli-
suus tukitietojen välittämiseen Verohallinnolle teknisen rajapinnan kautta. Työryhmällä ei 
ole ollut mahdollisuutta arvioida, kuinka merkittäviä muutoksia Liikenne- ja viestintävi-
raston tietojärjestelmiin vaadittaisiin, tai miten suuria kustannuksia tietojärjestelmämuu-
toksista aiheutuisi, jos nettomalli toteutettaisiin. Joka tapauksessa kyse olisi merkittävästä 
uudistuksesta Liikenne- ja viestintäviraston nykyiseen järjestelmään, jossa ei tällä hetkellä 
ole valmiuksia välittää tukitietoja teknisen rajapinnan kautta muille viranomaisille, kuten 
Verohallinnolle. Liikenne- ja viestintävirastossa on tosin joka tapauksessa käynnissä uuden 
tietojärjestelmän rakentaminen johtuen vuoden 2019 alusta tapahtuneista organisaatio-
muutoksista. Työryhmälle on kuitenkin viestitty, että tietojärjestelmäasiantuntijaresurssit 
ovat jo käynnissä olevan muutoksen takia tiukoilla, mikä tekee teknisen rajapinnan to-
teuttamisesta haastavaa, ellei virastolle kohdenneta lisäresursseja järjestelmäuudistuksen 
toteuttamiseen.

Alustavan arvion mukaan kuittausmenettelyn toteuttaminen Verohallinnon tietojärjestel-
mään olisi toteuttavissa kohtuullisilla muutostöillä. Miehistötuen maksamiseen liittyvät 
tehtävät eivät kuulu Verohallinnon perustehtävään eli verotuksen toimittamiseen. Jos net-
tomalli toteutetaan, syntyy tästä Verohallinnolle siten myös ylimääräisiä, omaan perusteh-
tävään kuulumattomia kustannuksia. 

Verohallinnolla on parhaillaan käynnissä tietojärjestelmän uudistamishanke. Tietojärjestel-
män uudistamiseen liittyvät resurssit on pitkälti sidottu vuoteen 2021 asti. Tämä tuo haas-
teita myös mahdollisille miehistötukeen liittyvien muutosten aikataulutukselle. Muutok-
silla ei voida vaarantaa Verohallinnon käynnissä olevien hankkeiden toteuttamista.

5.3.2 Eläke- ja tapaturmavakuutusmaksut
Merimieseläkelain mukaisten eläkkeiden rahoittamiseksi maksetaan MEL-maksua, joka 
jakautuu työnantajan ja työntekijän osuuteen. Valtio palauttaa työnantajan osuuden va-
rustamoille miehistötukena. Tukeen oikeuttaa nykysääntelyssä myös työnantajan osuus ta-
paturmavakuutusmaksusta. Näistä eristä eläkevakuutusmaksu muodostaa huomattavasti 
merkittävämmän osan (noin 40 milj. euroa vuodessa). Toisin kuin esimerkiksi Ruotsissa, 
meillä Verohallinto ei tilitä näitä maksuja vaan eläkemaksut maksetaan varustamoista suo-
raan eläkeyhtiöille ja tapaturmavakuutusmaksu vakuutusyhtiöille. 
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Merimieseläkevakuutusmaksu maksetaan varustamoista Merimieseläkekassalle. Edellä 
raportissa kuvatussa sekamallissa on lähdetty siitä lähtökohdasta, että varustamot jatkos-
sakin maksaisivat eläkemaksut Merimieseläkekassalle. Muutos olisi, että työnantajan osuus 
eläkemaksusta palautettaisiin varustamolle tukipäätöksen perusteella aikaisempaa no-
peammalla aikataululla. Jos myös eläkemaksujen osalta haluttaisiin siirtyä ennakonpidä-
tysten tavoin kuittausmenettelyyn, eläkevakuutusmaksun osalta olisi luotava oma menet-
telynsä, jossa tukiviranomainen hyvittäisi eläkekassalle kuukausittain tukeen oikeuttavan 
varustamon osuuden eläkemaksusta. Tältäkin osin uudistus edellyttäisi lainsäädäntöön 
tehtävien muutosten lisäksi Liikenne- ja viestintäviraston sekä Merimieseläkekassan tieto-
järjestelmiin luotavaa rajapintaa. Muutosten hallinnollisia kustannuksia ei työryhmän työn 
aikana ollut mahdollista selvittää. Työryhmä toteaa, että nettomalliin siirtyminen myös elä-
kemaksujen osalta edellyttäisi tarkempaa selvitystä mallin toteuttamiskelpoisuudesta.

Tapaturmavakuutusmaksun osalta järjestelmässä on mukana yksityisiä vakuutusyhtiöitä, 
joiden kanssa varustamot tekevät sopimusneuvottelujen perusteella määrittyvän sopi-
muksen. Tapaturmavakuutusmaksut määrää kilpailuilla markkinoilla kukin vakuutusyhtiö 
itse. Toisin kuin esimerkiksi työeläkejärjestelmässä, yhteisiä laskuperusteita maksuille ei 
ole. Järjestelmä, jossa vakuutuksen ottaja ei itse hoitaisikaan vakuutuslaitokseen nähden 
keskeisintä velvoitettaan eli vakuutusmaksun maksamista, ei liene mahdollinen. Työnanta-
jat maksavat tapaturmavakuutusmaksun kerran vuodessa vakuutuslaitoksille. Nettomalliin 
siirtyminen tapaturmavakuutusmaksujen osalta ei ole mahdollista. Tapaturmavakuutus-
maksut tulisi palauttaa nykymallin mukaisesti jälkikäteen joko kerran tai kahdesti vuo-
dessa. Työnantajan osuus tapaturmavakuutusmaksusta on vuositasolla noin 3 milj. euroa.

5.3.3 Sekamalliin siirtymisen hyödyt ja vaikutukset Suomessa
Tuensaajien eli varustamoiden näkemyksen mukaan Ruotsin mallin kaltaiseen tukijärjes-
telmään siirtyminen poistaisi nykyjärjestelmässä olevan pitkän odotusajan, mahdollistaisi 
tasaisemman kassavirran ja helpottaisi rahoitussuunnittelua ja parantaisi varustamoiden 
maksuvalmiutta. Erityisesti tämä hyödyttäisi varustamoiden mukaan pienempiä lastivarus-
tamoita.

Työryhmän työssä on havaittu, että muissa maissa sovellettavien nettotukimallien hyödyt 
liittyvät keskeisesti tuen nopeampaan maksuaikatauluun. Esimerkiksi Ruotsissa varusta-
mot saavat tuen hyväkseen aikaisemmin kuin Suomessa, jossa tuki maksetaan jälkikäteen 
palautusmenettelyssä. Suomessa tuen maksamisen nopeuttaminen hyödyttäisi etenkin 
lastivarustamoita, jotka hakevat tukea tällä hetkellä puolivuosittaisessa hakumenettelyssä. 

Suomessa miehistötukea haki vuonna 2018 yhteensä 33 varustamoa, joista kolme oli 
matkustajavarustamoita. Loput varustamoista olivat lastivarustamoita. Pienillä lastiva-
rustamoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä varustamoita, jotka omistavat 1-7 lastialusta. 
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Suomessa on 13 pientä lastivarustamoa, jotka työllistävät yhteensä noin 1000 henkilöä. 
Edellä raportissa kuvattuun niin sanottuun sekamalliin siirtymisen vaikutukset kohdistuisi-
vat eritoten pieniin varustamoihin, joiden maksuvalmius on heikko. Näiden varustamoiden 
osalta kassavirran tasaisuuteen, rahoitussuunnittelun helpottumiseen ja maksuvalmiuden 
parantumiseen liittyvät hyödyt olisivat selvimmät. Nämä pienet, maksuvaikeuksissa olevat 
lastivarustamot työllistävät tällä hetkellä noin 650 henkilöä. Suomalaisilla kauppa-aluksilla 
työskentelee tällä hetkellä yhteensä noin 6 000 Suomen kansalaista. Huomattava on kui-
tenkin, että palautusjärjestelmän muutos lisäisi varustamoiden kilpailukykyä kiistatta vain 
silloin, jos tukierien palautus on yleisesti ennakoitavissa.

Suuret matkustaja-alusvarustamot ovat jo kuukausittaisen tukijärjestelmän piirissä, eikä 
uudistuksella olisi vaikutusta niiden toimintaan. Muutoksella ei todennäköisesti olisi myös-
kään vaikutusta suomalaisten merimiesten työllisyyteen. Varustamoiden kilpailukykyä 
vahvistavat muutokset tukevat myös välillisesti Suomen huoltovarmuutta. Käsitellyn tuki-
järjestelmän muutoksen osalta on kuitenkin vaikea arvioida, olisiko muutoksella havaitta-
via vaikutuksia Suomen huoltovarmuuteen. 

Edellä kuvattuun sekamalliin siirtyminen tarkoittaisi, että varustamoiden ei tarvitsisi tilittää 
Verohallinnolle työntekijöidensä ennakonpidätyksiä. Tällöin varustamon ei tarvitsisi sitoa 
varoja ennakonpidätysten maksamiseen, vaan varat olisivat varustamon käytettävissä 
välittömästi. Toisaalta sekamallissa varustamon hallinnollista taakkaa lisäisi se, että tuki-
hakemus olisi tehtävä Liikenne- ja viestintävirastolle nykyistä huomattavasti kireämmällä 
aikataululla ja huomattavasti useammin. Varustamot joutuisivat myös hakemaan tukiviran-
omaiselta vuosittain erillistä ennakkopäätöstä siitä, että varustamon alukset ovat lähtö-
kohtaisesti oikeutettuja miehistötukeen seuraavana tukivuotena. 

Sekamalliin siirtymisen haittapuolena on, että se monimutkaistaisi tukijärjestelmää, kun 
tuen tosiasiallinen maksaminen tapahtuisi eri menettelyillä tukierästä riippuen. Eri maksu-
tapoihin perustuva järjestelmä olisi myös tukiviranomaisen kannalta vaikeammin hallin-
noitava. Tukiviranomaisen työmäärä ja tuen hallinnoinnin kustannukset todennäköisesti 
kasvaisivat. Uskottavan tukivalvonnan tason säilyttäminen edellyttäisi todennäköisesti 
myös lisäresursseja tukiviranomaiselle eli Liikenne- ja viestintävirastolle. Lisäksi muutok-
sesta aiheutuisi tietojärjestelmän muutostarpeita niin Liikenne- ja viestintävirastossa kuin 
Verohallinnossa.

Sekamalliin siirtyminen lisäisi myös Liikenne- ja viestintävirastossa tehtyjen tuki- ja mak-
satuspäätösten määrää merkittävästi, mikä myös edellyttäisi lisäresursseja tukiviranomai-
sen toimintaan. Jotta tukijärjestelmä toimisi sujuvasti ja sillä saavutettaisiin sille asetettu 
tavoite järjestelmän nopeuttamisesta, tulisi varustamoiden valitusoikeutta kuukausittai-
sista tukipäätöksistä välttämättä rajata. Tämä olisi heikennys varustamoiden nykyiseen 
valitusoikeuteen nähden. Lisäksi nopeutettu tukimenettely tarkoittaisi tukiviranomaisen 
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valvonnan painopisteen siirtymistä etukäteisvalvonnasta enemmän jälkivalvontaan, kun 
tukimäärät olisi käytännössä pakko täsmäyttää jälkikäteen vastaamaan toteutuneita kus-
tannuksia. Tämä voisi tarkoittaa myös sitä, että tukipäätöksiä olisi tarpeen korjata aiempaa 
enemmän jälkikäteen, mikä lisäisi tukijärjestelmän epävarmuutta tuen saajien näkökul-
masta.

Sekamalliin siirtymisellä ei olisi vaikutusta valtion budjettikirjauksiin, vaan miehistötuki-
määräraha olisi edelleen osoitettu yhdelle liikenne- ja viestintäministeriön momenteista 
valtion talousarviossa. Muutoksella ei olisi suoraa vaikutusta valtion menoihin, jos tukierät 
pysyvät samoina. Mikäli pääasiallisuusvaatimus poistettaisiin tukiprosessin nopeuttami-
seksi, se saattaisi lisätä tukeen oikeutettujen alusten määrää, minkä myötä myös myön-
nettyjen miehistötukien määrä nousisi. Kustannusten nousua on vaikea arvioida tässä 
vaiheessa. Jos meriliikenteen pääasiallisuusvaatimus poistettaisiin, nykyisin kauppa-alus-
luettelossa olevien tukeen oikeutettujen alusten määrä ei todennäköisesti nousisi, koska 
hinaajilta ei voi poistaa meriliikenteen pääasiallisuusvaatimusta komission suuntaviivoista 
johtuen. Loput kauppa-alusluettelossa nykyisin olevat alukset ovat pääosin sisävesiliiken-
teessä käytettyjä lastialuksia, jotka eivät olisi muutenkaan tuen piirissä. Liikenne- ja viestin-
tävirasto on arvioinut, että pääasiallisuusvaatimuksen poistamisella ei siis olisi suuria ta-
loudellisia vaikutuksia hyvinä taloudellisina aikoina, kun töitä olisi joka tapauksessa hyvin 
tarjolla. Muutoksen vaikutukset näkyisivät paremmin vasta yleisen taloustilanteen heiken-
tyessä ja tältä osin vaikutuksia tulisi arvioida erikseen tarkemmin ennen pääasiallisuusvaa-
timuksen poistamista. Pääasiallisuusvaatimuksen poistaminen edellyttäisi todennäköisesti 
notifiointia komissiolle. Muutoksella ei myöskään todennäköisesti olisi vaikutusta varus-
tamoiden tekemiin investointeihin. Huomattavaa on kuitenkin, että tukilainsäädännön 
ja tukipäätösten vakaus ja ennakoitavuus osaltaan edistävät varustamoiden edellytyksiä 
investointisuunnittelulle. 
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