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Työryhmän tehtävänä oli luoda pohjaa hallituksen tuleville merenkulkupoliittisille ratkaisuille, 
ottaen erityisesti huomioon Ahvenanmaan erityiskysymykset. Työryhmän tuli laatia ehdotus toi- 
menpiteiksi, joilla voidaan turvata merenkulkuelinkeinon kilpailukyky ja kehitys Suomessa ja  
Ahvenanmaalla EU:n merenkulun valtiontukea koskevien suuntaviivojen puitteissa. 
 
Työryhmän suorittaman selvityksen ja merenkulkusektorilla toimivilta tahoilta saamiensa tietojen  
perusteella voidaan todeta, että merenkulkualan kilpailukykyyn liittyvät perusongelmat ovat samoja 
sekä Ahvenanmaalla että Manner-Suomessa. Hallitseva uhkakuva tänään on, että varustamot ulos- 
liputtavat aluksensa kilpailukykyisemmän lipun alle, matkustaja-alusten tapauksessa luultavimmin 
Ruotsin lipun alle. Tämä tulisi merkitsemään monia menetettyjä työpaikkoja. 
 
Työryhmä korostaa, että ahvenanmaalaisen merenkulun ja meriklusterin merkitys maakunnan ta-
loudelle on aivan keskeinen. Merenkulku muodostaa Ahvenanmaan talouden ja työllisyyden perus-
tan, sillä se synnyttää noin 36% Ahvenanmaan BKT:sta (vastaava luku koko maan osalta on 0,8%). 
Merenkulkusektori muodostaa lähes 50% elinkeinoelämän jalostusarvosta Ahvenanmaalla (tällöin 
ei ole otettu huomioon julkisen sektorin osuutta BKT:sta). Merenkulku Ahvenanmaalla työllistää  
12,6%  maakunnan työllisistä ja alaan liittyvät palvelut muodostavat lähes 25% Ahvenanmaan työ- 
paikoista. 
 
Työryhmä pitääkin tärkeänä, että muotoiltaessa merenkulkupoliittisia ratkaisuja valtakunnan tasolla  
otetaan myös selkeästi huomioon Ahvenanmaan erityisolosuhteet, jotka saattavat edellyttää myös  
erityisjärjestelyjä kuten esim. ahvenanmaalainen alusrekisteri. Työryhmä muistuttaa, että käyttöön 
otettavilla merenkulkupoliittisilla toimenpiteillä on huomattavasti suuremmat seurausvaikutukset  
Ahvenanmaalla kuin Manner-Suomessa. Lisäksi myös Ahvenanmaan taloudella on suoria seuraus- 
vaikutuksia Suomelle. 
 
Koska merenkulkuelinkeinon kilpailukykyyn liittyvät perusongelmat ovat samoja niin Ahvenan- 
maalla kuin Manner-Suomessakin, myös perusratkaisut ovat samoja. 
 
Työryhmä katsoo, että tukijärjestelmä aina vinouttaa kilpailutilannetta. Koska kuitenkin useimmat  
merelliset EU-maat ovat ottaneet käyttöön erilaisia tukitoimenpiteitä, myös Suomessa täytyy ryhtyä  
sellaisiin toimenpiteisiin, jotka antavat elinkeinolle yhtäläiset kilpailuedellytykset lähimpien kilpai- 
lijamaiden kanssa. Ainoastaan riittävän tehokkailla toimenpiteillä voidaan tämän päivän tilanteessa 
varmistaa toiminnan jatkuvuus Suomen lipun alla. Yhteiskuntataloudellisesta näkökulmasta katsoen 
täysimääräinen tuki on ulosliputusta parempi vaihtoehto, sillä ulosliputuksen yhteydessä yhteiskun-
nan menettämä verojen sekä sosiaali- ja eläkemaksujen summa on suurempi kuin tarvittava lisätuki. 
 Oma kauppalaivasto on myös edellytys sille, että merenkulkualan osaaminen ja toiminta- 
ympäristö voidaan säilyttää Suomessa. 
 
Työryhmä ehdottaa, että komission vahvistamia valtiontuen suuntaviivoja hyödynnettäisiin täysi- 
määräisesti. Tonnistoverolakia täytyy tarkistaa välittömästi uudishankintojen kannustamiseksi.  
Samoin täytyy ryhtyä toimenpiteisiin matkustaja-autolauttojen miehityskustannusten alentamiseksi. 
Pitää myös selvittää mahdollisuudet investointituen käyttöön ottamiseksi sellaisten alusten hankin- 
tojen yhteydessä, joilla on yleisiä määräyksiä korkeampi ympäristötaso ja jotka soveltuvat liiken- 
teeseen vaikeissa jääolosuhteissa. 
 
Ahvenanmaan erityisasema huomioon ottaen työryhmä katsoo, että valtakunnan tasolla toteutet- 
tavien toimenpiteiden lisäksi  nykytilanteeseen  sovitettu ahvenanmaalainen alusrekisteri saattaisi 
tarvittaessa olla sellainen täydentävä toimenpide, jolla turvataan ahvenanmaalaisen merenkulun ja  
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merenkulkuosaamisen tulevaisuus. Työryhmä katsoo, että pitäisi laatia selvitys, johon sisältyy  
konkreettinen lakiehdotus työryhmän mietinnössä esitettyjen suuntaviivojen pohjalta. 
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Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 20.12.2003 työryhmän, jonka tehtävänä oli luoda pohjaa  
hallituksen tuleville merenkulkupoliittisille ratkaisuille, ottaen erityisesti huomioon Ahvenanmaan  
erityiskysymykset. 
 
Tehtävänä oli laatia ehdotus merenkulkupoliittisiksi toimenpiteiksi, joilla voidaan turvata meren- 
kulkuelinkeinon kilpailukyky ja kehitys Suomessa ja Ahvenanmaalla EU:n merenkulun valtiontu-
kea koskevien suuntaviivojen puitteissa. Merenkulkuelinkeino tuli nähdä laajassa yhteiskunnalli- 
sessa yhteydessä, joka käsittää muun muassa varustamot, telakat, satamat, viranomaiset ja koulutuk- 
sen. Suomen kannalta koulutus ja ympäristöasiat ovat kehitysmahdollisuudet huomioon ottaen eri- 
tyisen tärkeitä. Työryhmän tuli muun muassa ottaa huomioon merenkulun strategiaraportti sekä tut- 
kimus meriklusterista. 
 
Työryhmän tuli myös ottaa huomioon vuonna 2004 tapahtuvan EU:n laajenemisen sekä alkoholi- 
lainsäädännön harmonisoinnin ja uusien tuontimääräysten seuraukset. 
 
Työryhmän tuli tarkistaa varustamotoimintaa koskevat määräykset tarkoituksenaan tuoda esille sel- 
laisia toimenpiteitä, jotka helpottavat uudelleensijoittumista ja kehittymistä. 
 
Tehtävään kuului myös ahvenanmaalaisen merenkulkupolitiikan liikkumavaran mahdollisen lisää-
misen selvittäminen itsehallintolain 29 §:n mukaisella lainsäädäntövallan siirrolla, mikä koskisi 
muun muassa alusrekisteriä, työeläkesuojaa ja muuta sosiaaliturvaa sekä yhteistyösopimuksia ja 
yhteistyötä yrityksissä. 
 
Työryhmän kokoonpano on ollut: 
 3XKHHQMRKWDMD� 
Raimo Kurki, merenkulkuneuvos, liikenne- ja viestintäministeriö 
 -lVHQHW� 
Lolan Eriksson, hallitusneuvos, liikenne- ja viestintäministeriö 
Carin Holmqvist, osastopäällikkö, Ahvenanmaan maakuntahallitus 
Dan E. Eriksson, talousjohtaja, Ahvenanmaan maakuntahallitus 
 6LKWHHULW� 
Harry Favorin, ylitarkastaja, liikenne- ja viestintäministeriö 
Lars Selander, rehtori, Ahvenanmaan merimieskoulu 
 
Työryhmä on kokoontunut 12 kertaa. 
Työryhmä luovutti väliraporttinsa 31 päivänä tammikuuta 2003. 
 
Työryhmä on työnsä aikana kuullut seuraavia henkilöitä ja järjestöjä: 
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Maarianhaminassa 20.1.2003 
Hans Ahlström, toim.joht., Ahvenanmaan varustamoyhdistys 
Jarl Danielsson, toim.joht., Eckerö linjen Ab, varapuheenjohtaja, Ahvenanmaan varustamoyhdistys 
Nils-Erik Eklund, toim.joht., Viking Line, puheenjohtaja, Ahvenanmaan varustamoyhdistys 
Anders Nordlund, toim.joht., Rederi Ab Lillgaard, varapuh.joht., Ahvenanmaan varustamoyhdistys        
Olof Widén, toim.joht., Rahtialusyhdistys 
Bjarne Lindström, johtaja, Ahvenanmaan tilasto- ja selvitystoimisto 
Michaela Björkholm, yksikön päällikkö, Ahvenanmaan korkeakoulu 
 
Helsingissä 27.1.2003 
Henrik Lönnqvist, vt. toimitusjohtaja, Suomen Varustamoyhdistys 
Nils-Gustaf Palmgren, toimitusjohtaja., Silja Oyj Abp 
Simo Zitting, puheenjohtaja, Suomen Merimies-Unioni 
Bo Gyllenberg, toiminnanjohtaja, Suomen Laivanpäällystöliitto 
Anton Sjöholm, toiminnanjohtaja, Suomen Konepäällystöliitto 
 
Helsingissä 17.3.2003 
Irmeli Virtaranta, hallitusneuvos, valtiovarainministeriö 
Kaj-Peter Mattsson, neuvotteleva virkamies, liikenne- ja viestintäministeriö 
Hans Ahlström, toimitusjohtaja, Ahvenanmaan varustamoyhdistys 
Tuomas Nylund, viestintäjohtaja, Silja Oyj Abp 
 
Helsingissä 31.3.2003 
Jouko Haavisto, opetusneuvos, opetushallitus 
Jukka Kantola, osastopäällikkö, Suomen Varustamoyhdistys 
Yrjö Tiitinen, merenkuluntarkastaja, Merenkulkulaitos 
Kim Heiniö, merenkuluntarkastaja, Merenkulkulaitos 
 
m/s Amorellalla 8.5.2003 
Rune Fellman, päällikkö 
Antero Salonen, intendentti 
Martti Gustafsson, 
Lasse Pernell, purseri 
Bo Finnerman, laivamies 
 
Maarianhaminassa 8.5.2003 
Olof Widén, toimitusjohtaja, Rahtialusyhdistys 
Stefan Axberg, toimitusjohtaja, Birka Cargo Ab 
Johnny Husell, toimitusjohtaja, Husell Bror Chartering Ab���
������+DOOLWXVRKMHOPD�MD�DMDQNRKWDLVHW�VHOYLW\NVHW�
�+DOOLWXVRKMHOPD�
Hallituksen ohjelmassa todetaan, että ”suomalaisen alustonniston kilpailukyky suhteessa tärkeim-
piin kilpailijamaihin pyritään turvaamaan. Tonnistoverolainsäädännön kehittämisellä, EU:n salli- 
milla tukimuodoilla ja muilla ratkaisuilla pyritään turvaamaan merenkulun jatkuvuus Suomen 
lipun alla”. 
 
0HUHQNXOXQ�VWUDWHJLD�
Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus (MKK) laati vuonna 2002 liikenne- 
ja viestintäministeriön toimeksiannosta ja rahoittamana ”Suomen merenkulun strategia”- nimisen 
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selvityksen, jossa on tehty laaja, koko merenkulkualan kattava nykytilan ja tulevaisuuden haastei-
den tarkastelu sekä laadittu kansallisesta näkökulmasta merenkulkualalle tavoitteet ja niihin johtavat 
linjaukset. Projektin tarkoituksena oli olla perustana mm. uuden hallituksen ohjelmalle sekä kan- 
sainvälisissä yhteyksissä tapahtuvalle vaikuttamiselle. 
 
Merenkulkualaa käsiteltiin laaja-alaisesti jakamalla ala yhdeksään painopistealueeseen: kauppame-
renkulku, satamatoiminta, meriteollisuus, meriturvallisuus ja –ympäristö, koulutus, tutkimus, väy- 
länhoito ja –rakentaminen, jäänmurto sekä meripuolustus ja –vartiointi. 
 
Raportissa todetaan, että Euroopan unionin laajeneminen muuttaa Suomen merenkulun toimintaym- 
päristöä merkittävästi. Erityisesti Itämeren muuttuminen lähes kokonaan yhteisön sisämereksi luo 
uusia haasteita Suomen lipun alla toimiville varustamoille. Selvityksen johtopäätös on, että Suomel-
la pitää olla oma kauppalaivasto. Maantieteellisesti katsottuna Suomi voidaan rinnastaa saarivalti-
oksi, jonne tuodaan meritse noin 70 % ja josta viedään meritse noin 90 % kaikista tavarankuljetuk- 
sista. 
 
Selvityksessä esitetään lukuisia toimenpiteitä, joilla voitaisiin vastata kuluvan vuosikymmenen  
merenkulkupolitiikan haasteisiin. Yksi keskeisistä on, että Suomi ottaisi käyttöön kaikki sellaiset 
keinot, joita Itämeren alueen EU-maat käyttävät alusten kustannusten alentamiseksi. Uuden halli- 
tuksen on erityisesti ratkaistava, miten varustamoiden uudishankinnat saadaan Suomen lipun alle. 
Keskeisinä kysymyksinä mainitaan tonnistoveron kehittäminen, nettopalkkauskysymys, Ahvenan- 
maan erityisaseman hyödyntäminen sekä ns. sekamiehityksen käyttöön otto. 
 
7XOHYDLVXXVPXLVWLR�
Liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteltiin alkuvuodesta 2003 ajankohtaista merenkulkupoliit-
tista tilannetta käsittelevä ns. tulevaisuusmuistio. Muistiossa arvioidaan, että mikäli Suomessa ei 
ryhdytä mihinkään uusiin toimenpiteisiin, nykyisestä lastialustonnistosta huomattava osa säilyy 
edelleen Suomen lipun alla, mutta uudet alukset rekisteröidään pääasiassa muiden lippujen alle. 
 
Matkustaja-alussektorilla uusia aluksia ei ole tullut Suomen lipun alle yli 10 vuoteen. Varustamoilla 
onkin ilmeistä tarvetta vähitellen uusia tonnistoaan, jonka keski-ikä (vuotta/alus) on jo yli 22 vuotta. 
Nykyisellään uudishankinnat tuskin tulevat Suomen lipun alle, mikä johtaa vähitellen satojen ja 
klusterivaikutukset huomioon ottaen jopa tuhansien työpaikkojen menetykseen. Muistion mukaan 
on odotettavissa, että nykyistäkin tonnistoa tullaan siirtämään ulkomaille, ellei matkustaja-alusten 
tukijärjestelmää Suomessa muuteta kilpailijamaiden  tasolle. Esimerkkeinä Ruotsin lipun parem- 
masta kilpailukyvystä mainitaan kolme tapausta vuosilta 2002-03: Silja Linen Silja Opera ja RG- 
Linen Casino Express rekisteröitiin Ruotsiin jo viime vuonna ja Viking Linen Cinderella siirtyy 
Ruotsin lipun alle 1.9.2003 lukien. 
 
Muistiossa myös erityisesti korostetaan merenkulkuelinkeinon suurta merkitystä Ahvenanmaan 
maakunnalle ja todetaan, että valtaosa merikuljetussektorin maakunnalle synnyttämistä tuloista on 
ahvenanmaalaisten matkustaja-autolauttojen synnyttämiä tuloja. 
 
Muistiossa päädytään johtopäätökseen, jonka mukaan lisäpanostus merenkulkualan työpaikkojen  
pelastamiseksi olisi monin verroin työttömyyden kustannuksia alhaisempi. Jatkotoimenpiteinä 
esitetään tonnistoverolainsäädännön sisällön ja toimivuuden uudelleen arviointia sekä päätöstä 
siihen, halutaanko matkustaja-alukset säilyttää jatkossa Suomen lipun alla. Mikäli tähän ei olisi 
edellytyksiä, muistiossa nähdään työllisyyden kannalta parhaina vaihtoehtoina joko alusten siirtä- 
minen Ruotsin lipun alle, jolloin ainakin osa suomalaista työvoimaa voisi säilyttää työpaikkansa, 
tai palkkaamalla osa työntekijöistä EU:n ulkopuolelta Suomen työ- ja palkkaehtoja halvemmilla  
ehdoilla, jolloin myös osa suomalaisista työpaikoista voitaisiin säilyttää. Muistiossa esitetään, että 
nykyinen hallitus harkitsisi, mikä toimenpidelinja valitaan matkustaja-alussektorilla. 
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6XRPHQ�PHULNOXVWHUL�
Etlatieto Oy:n ja Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen yhteisesti laati- 
ma tutkimusraportti Suomen meriklusterista julkaistiin kesäkuussa 2003. Selvitystä on käsitelty  
lähemmin jäljempänä luvussa 5. 
 �
����(8�Q��0(5(1.8/.832/,7,,..$�
 
EU:n merenkulkupolitiikan keskeiset tavoitteet voidaan määritellä seuraavasti: 
 
     1. Merenkulun turvallisuuden parantaminen ja aluksista aiheutuvien merelliseen ympäristöön 
         kohdistuvien haittojen vähentäminen 
     2. Lähimerenkulun (Short Sea Shipping) käytön edistäminen vaihtoehtona ruuhkia ja ympäristö- 
         haittoja aiheuttavalle maantieliikenteelle 
     3. Avointen merikuljetusmarkkinoiden edistäminen maailman laajuisesti 
     4. Yhteisömaiden lippujen alla purjehtivien kauppalaivastojen kilpailukyvyn edistäminen 
     5. Yhteisömaiden  merenkulkijoiden työllisyyden sekä merenkulkualaan liittyvän osaamisen 
         ja tieto-taidon säilyttäminen 
 
Yhteisömaiden merenkulkupoliittiset tavoitteet vastaavat hyvin myös Suomessa perinteisesti asetet-
tuja merenkulkupoliittisia tavoitteita, joskin maamme syrjäinen sijainti, harva asutus, ohuet liiken- 
nevirrat ja talvesta aiheutuvat erityisolosuhteet asettavat maallemme tiettyjä erityistavoitteita. Ylei- 
sesti ottaen voidaan kuitenkin sanoa, että turvallisuuskysymykset, tehokkaat ympärivuotiset kulje-
tusyhteydet sekä Suomen kauppalaivaston kilpailukyvyn ylläpitäminen ovat Suomen kannalta kes-
keisiä kysymyksiä. 
 
Euroopan Talousalueen maiden (ETA) kauppalaivastojen kehitys oli 1980- ja 1990-luvuilla lähes 
kaikissa maissa pääsääntöisesti laskeva. Kun ETA-alueen maiden kauppalaivastojen osuus maail-
man kokonaistonnistosta oli vuonna 1980 noin 30%, niin vuonna 1990 osuus oli noin 19% ja vuon-
na 2002 enää 17 %.  ETA-maista olevien varustamoiden omistuksessa ja hallinnassa on kuitenkin  
edelleenkin yli 40% maailman kauppalaivastosta.  Vastaavana ajankohtana ETA-maiden kansallis- 
ten merenkulkijoiden lukumäärä on voimakkaasti alentunut. Vuonna 1983 alueen kansallisten  me-
renkulkijoiden lukumääräksi arvioitiin noin 231 000, mutta vuonna 2000 vain noin 126 000 eli me- 
rimiesten lukumäärä on lähes puolittunut alle 20 vuodessa. Useissa jäsenmaissa onkin tällä hetkellä 
suuri pula ammattitaitoisista merenkävijöistä, erityisesti kansi- ja konepäällystöstä. 
 
Keskeisin syy tapahtuneeseen kehitykseen on se, että varustamot ovat kustannussyistä siirtäneet 
aluksiaan halvemman kustannustason maihin, erityisesti ns. mukavuuslippumaihin, joista tärkeim-
mät ovat Panama, Liberia ja Bahama. Tyypillistä tällaisille maille on, ettei niissä makseta toimin- 
nasta veroja ja miehistöinä käytetään halpaa kolmansien maiden työvoimaa (erityisesti Aasiasta). 
 9DOWLRQWXNL��PHUHQNXOXOOH��
Pysäyttääkseen epäsuotuisan kehityksen komissio alkoi jo 1980- luvun lopulla valmistella 
toimenpiteitä, joilla yhteisömaiden kauppalaivastojen pieneneminen saataisiin pysäytettyä. Vuonna 
1997 komissio vahvisti ”Yhteisön meriliikenteen valtiontuen suuntaviivat (97/C 205/05)”. Valtion 
tuen tarkoituksena on yhteisen merenkulkupolitiikan puitteissa edistää EU-maiden kauppalaivas- 
tojen kilpailukykyä maailmanlaajuisilla merikuljetusmarkkinoilla. Merenkulkupolitiikan tavoitteena 
on: 
      ����ylläpitää työllisyyttä EU-alueella 
      ����säilyttää ja kehittää yhteisön osaamista merenkulkualalla 
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      �   parantaa turvallisuutta 
 
Kilpailukyvyn vahvistamiseksi varustamoiden ja merenkulkijoiden verotuksen sekä miehistöjen 
sosiaalikustannusten alentamisella on keskeinen merkitys. Miehistöön kohdistuvat verot ja maksut 
voidaan enimmillään alentaa nollaan, toisin sanoen varustamot voidaan kokonaan vapauttaa verois-
ta ja sosiaalimaksuista. Sen sijaan investointitukeen (esimerkiksi Suomessa aikaisemmin käytössä  
olleet korkotukilainat) komissio suhtautuu kielteisesti. Poikkeuksena tähän on määräaikainen  
laivanrakennusteollisuudelle myönnettävä tuki, jonka tarkoituksena on parantaa yhteisön telakoiden  
kilpailukykyä erityisesti suhteessa Koreaan.  
 
Valtion tuen suuntaviivat eivät sinänsä velvoita jäsenmaita tuen maksamiseen. Eri maat ovatkin 
soveltaneet  tukea vaihtelevassa laajuudessa. Eräissä jäsenmaissa (esim. Hollanti ja Tanska) tukea 
myönnetään sen enimmäismäärien mukaisesti, eräissä muissa maissa  tuen määrä on paljon vähäi-
sempi. Suomi sijoittunee keskivaiheille EU-maiden keskinäisessä vertailussa: lastialuksille on 
1.7.2000 lukien maksettu täysimääräistä miehityskustannustukea, sen sijaan matkustaja-alusten mi-
ehityskustannustuki, joka otettiin käyttöön 1.1.2002 lukien,on alle puolet siitä, mihin suuntaviivat 
antaisivat mahdollisuuden. Tässä suhteessa Ruotsi ja Tanska ovat Suomea selvästi edellä, sillä 
kummassakin maassa nettopalkkaus koskee myös matkustaja-aluksia. Yhtiöverotuksen osalta Suo-
messa 20.11.2002 voimaan tullut tonnistoverolaki ei ole vastannut sille asetettuja tavoitteita, joten  
siltä  osin suomalaiset varustamot ovat useimpia EU-maita epäedullisemmassa asemassa. Toisaalta 
myöskään Ruotsissa ei ole tonnistoveroa ja Norjassa, joka Kreikan ja Hollannin jälkeen ensimmäi-
senä ETA-maana otti tonnistoveron käyttöön vuonna 1996, sikäläistä mallia pidetään epäedullisena 
verrattuna EU-maiden tonnistoveroratkaisuihin. 
 
Komission selvitysten mukaan (Lähde: KOM(2002) 203 lopullinen) Suomen lippu on kallein koko 
ETA-alueella. Työryhmä katsoo, että keskeisin syy tähän on se, että käytännössä kaikkien tärkeim- 
pien kilpailijamaiden aluksilla käytetään yleisesti kansallisten merenkulkijoiden rinnalla halvempaa 
kolmansien maiden työvoimaa, mikä alentaa alusten kustannuksia jopa valtion tukeakin enemmän. 
Halvemman ulkomaisen työvoiman käyttö on tyypillistä nimenomaan lastialuspuolella, sen sijaan  
eurooppalaisessa matkustaja-alusliikenteessä kolmansien maiden työvoiman osuus on komission 
mukaan vähemmän kuin 5%. Osuuden kuitenkin arvioidaan  kohoavan. 
 
EU:n valtiontukitoimenpiteillä on selvästikin ollut myönteinen vaikutus yhteisöalueen kauppalai- 
vastojen kehitykseen. ECSA:n (European  Community Shipowners Association) vuosiraportin 
2001-2002 mukaan tonnistojen pieneneminen on saatu pysähtymään ja vuonna 2002 ETA-alueen 
maiden yhteen lasketun tonniston osuus maailman kokonaistonnistosta jopa hieman kasvoi. 
 
Valtion tuen alkuperäinen  tarkoitus oli poistaa tarve laivojen ulosliputtamiseen halvempiin yhtei-
sön ulkopuolisiin maihin.  Eri jäsenmaiden eri laajuudessa toteuttamat ratkaisut ovat johtaneet epä-
tyydyttävään tilanteeseen, jossa tapahtuu lippusiirtoja jäsenmaiden välillä muuttuneen kilpailutilan-
teen takia. Suomi ei suinkaan ole ainoa jäsenmaa,missä varustamot pitävät toimintaedellytyksiä  
kilpailijamaita huonompina. Vastaavia vaatimuksia toimintaedellytysten parantamisesta on kuulu-
nut ainakin Norjasta, Italiasta, Ranskasta, Belgiasta ja myös Saksasta. 
 
Valtion tuen suuntaviivoja parhaillaan tarkistetaan komissiossa. Näillä näkymin niihin ei kuitenkaan 
ole odotettavissa mitään olennaisia muutoksia. Komission tarkoituksena on kuitenkin korostaa 
merenkulkijoiden koulutuksen ja rekrytoinnin merkitystä aikaisempaa enemmän perusteena tuen 
myöntämiselle. 
 
Pohjoismaisella tasolla valtiontukikysymyksistä on keskusteltu ns. Lindströmin työryhmässä Ruot-
sin, Norjan, Tanskan ja Suomen kesken. On yritetty löytää ratkaisuja, joilla tarvetta tukitoimenpitei-
siin voitaisiin vähentää ainakin sellaisilla markkina-alueilla (esim. pohjoismaiden välinen lauttalii- 
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kenne), missä pohjoismaiset alukset pääasiallisesti kilpailevat keskenään. On myös korostettu tar-
vetta tukitoimenpiteiden harmonisoimiseen pohjoismaiden kesken. Toistaiseksi työ ei ole johtanut 
konkreettisiin ehdotuksiin, mutta työryhmä jatkaa kehityksen seurantaa. 
 
 

���$+9(1$10$$1�,76(+$//,172�
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Ahvenanmaan itsehallinnon alkuperäisenä tarkoituksena oli ”taata ahvenanmaalaisille mahdollisuus 
itse hoitaa olemassaolonsa niin vapaasti kuin ylipäätään on mahdollista maakunnalle joka ei ole 
itsenäinen valtio”. Itsehallintojärjestelmä on rakenteeltaan periaatteessa sellainen, että toimivalta 
lainsäätämisessä ja hallinnossa kuuluu joko maakunnalle tai valtiolle. 
 
Ahvenanmaan itsehallintolain mukaan lainsäädäntövalta valtakunnan ja Ahvenanmaan välillä on 
jaettu niin, että maakunnan lainsäädäntövalta esitetään 18 §:ssä ja valtakunnan lainsäädäntövalta 27 
§:ssä. Sen lisäksi laissa on määritelty aloja jotka n.s. ”yksinkertaisen lainsäätämisjärjestyksen” mu-
kaan voidaan siirtää maakunnan lainsäädäntövaltaan. Näitä ovat mm. kauppa-, yhdistys- ja alusre-
kistereihin liittyvä lainsäädäntövalta sekä eräiltä osin myös työsopimusoikeudellinen lainsäädäntö 
(29 §:n 6 momentti). Toimivalta hallintoasioissa seuraa muutamin poikkeuksin (3 ja 30 §) lainsää-
däntövaltaa. 
 
Maakunnalla on sen lisäksi aloiteoikeus valtakunnan lainsäädäntövaltaan kuuluvissa asioissa sekä 
myös oikeus antaa lausuntoja laeista jotka ovat merkityksellisiä Ahvenanmaan kannalta.  
 
Yllä mainitun lainsäädäntövaltajaon perusteella voidaan yleisesti todeta, että tärkeimmät kaikenkat-
tavat merenkulkuasiat – kauppamerenkulku, väylät ja merityöoikeuslainsäädäntö (27 §:n 13 mo-
mentti) kuuluvat pääasiassa valtakunnan lainsäädäntövaltaan. Edellä mainittujen alojen hallinnoin-
nissa on otettava huomioon, että uusien väylien perustaminen Ahvenanmaan alueella voi tapahtua 
ainoastaan maakuntahallituksen suostumuksella. Sama koskee eräitä muita maakunnan alueella har-
joitettavaan kauppamerenkulkuun liittyviä asioita.  
 
Muiden valtakunnan toimivaltaan kuuluvien merenkulkupoliittisesti merkittävien asioiden lisäksi 
voidaan mainita kabotaasioikeus (kuitenkin yhteisymmärryksessä itsehallintoviranomaisten kanssa), 
merenkulun tuet (kuitenkin niin, että itsehallinnolla on oikeus päättää täydentävistä tukitoimista) 
sekä koko työoikeudellinen lainsäädäntö.  
 
Kabotaasin suhteen voidaan todeta, että EU-liputettuja aluksia koskeva päätäntävalta kuuluu tänä 
päivänä yhteisölle, ja kansallinen toimivalta koskee nykyään ainoastaan kolmansien maiden aluksia.  
 
Ahvenanmaan meriliikennettä voidaan jossain määrin säädellä maakunnan elinkeino-oikeuden avul-
la. Koska Ahvenanmaan EU-pöytäkirja sisältää myös oikeuden rajoittaa sekä sijoittautumisvapautta 
että palveluntarjoamista maakunnassa ahvenanmaalaisia elinkeinonharjoittajia varten, voidaan pe-
rustella sitä, että ahvenanmaalaisille varustamoille annettaisiin etuoikeus maakunnan sisäiseen lii-
kenteeseen EU:n yleisistä kabotaasimääräyksistä huolimatta.  
 
Ahvenanmaan omaan toimivaltaan kuuluvat mm. oikeus harjoittaa elinkeinoja, täydentävät meren-
kulun tukitoimet, merenkulkukoulutus sekä väyliin ja paikalliseen merenkulkuun liittyvät asiat. 
Muiden merenkulun kannalta tärkeiden lainsäädäntöalueiden lisäksi voidaan mainita Ahvenanmaan 
toimivalta kunnallisverotuksen suhteen (sisältäen yhteisöveron kunnallisen osuuden), palo- ja pelas-
tuslaitokset, terveys ja ympäristö, eläinlääketieteelliset asiat sekä kaikki koulutus. Merenkulkulaitos 
myöntää kuitenkin, koulutuksen perusteella, aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vah-
dinpidosta annetun asetuksen (1256/1997) mukaiset aluksella työskentelyyn tarvittavat pätevyyskir-
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jat. Kansainvälisten sopimusten mukaan toimivaltaisen viranomaisen on säännöllisesti tarkastettava 
merenkulkukoulusta ja Ahvenanmaan osalta tarkastuksen suorittaa sopimuksen mukaisesti Meren-
kulkulaitoksen keskushallinto.  
 
Alusrekisteriin liittyvän lainsäädäntövallan suhteen viitataan perusteellisempaan selvitykseen luvus-
sa 11. 
 
Kuten edellisestä käy ilmi, on ahvenanmaalaisen itsehallinnon toimintavapaus merenkulun suhteen 
rajoitettua. Kaikkia merkittävämpiä menettelyjä, kuten valtiontukea ja muita kilpailuun liittyviä 
kysymyksiä sekä rekisteri- ja veroasioita koskeva toimivalta kuuluu joko Brysselille tai Helsingille.  
 
Suomen EU-jäsenyys ei periaatteessa ole vaikuttanut valtakunnan ja Ahvenanmaan väliseen toimi-
valtajakoon. EU-integraation ansiosta jokainen ministeriö on nyt nimennyt Ahvenanmaasta vastaa-
van virkamiehen, ja Ahvenanmaalla on oma erityisneuvonantajansa Suomen pysyvässä Brysselin-
edustustossa. Voimassa olevan itsehallintolain mukaan Ahvenanmaalla on velvollisuus panna täy-
täntöön EU:n säädökset omilla lainsäädäntö- ja hallintoaloillaan.   
 
Itsehallintolakiin on lisätty uusi Euroopan unionia koskevien asioiden valmistelua käsittelevä luku 
(9 a luku) edistämään Ahvenanmaan mahdollisuuksia vaikuttaa uusien EU-määräysten muotoiluun. 
Luvun mukaan maakuntahallitukselle on tiedotettava Euroopan unionin toimielimissä valmistelta-
vista asioista, sen tulee saada tarvittavat asiakirjat ja sillä on oikeus osallistua asioiden valmisteluun 
valtioneuvoston piirissä silloin kun kysymys saattaa olla maakunnalle erityisen tärkeä. Maakunta-
hallitus muodostaa lisäksi 59 §:n mukaan (siltä osin kuin asia kuuluu maakunnan toimivaltaan) Suo-
men kansalliset kannanotot, jotka koskevat Euroopan yhteisön yhteisen politiikan soveltamista 
Ahvenanmaalla.  
 
Ahvenanmaan EU-jäsenyyden tärkein seuraus, eikä vähiten merenkulun kannalta on Ahvenanmaan 
EU:iin liittämisestä laadittu erityinen pöytäkirja (Ahvenanmaata koskeva pöytäkirja nro 2). Pöytä-
kirja, jossa Ahvenanmaata verotusasioissa verrataan kolmanteen maahan muihin jäsenmaihin 
verrattuna, on osa EU:n ensisijaista oikeutta ja sillä on siten hyvin voimakas juridinen pohja. Tämä 
”kolmannen maan asema” tarkoittaa sitä, että Ahvenanmaa ei kuulu unionin veroalueeseen, ja että 
EU:n epäsuoria veroja, eli arvonlisä- ja valmisteveroja koskevia direktiivejä ei sovelleta Ahvenan-
maalla. 
 
Tämän poikkeuslausekkeen tarkoituksena on auttaa säilyttämään ahvenanmaalaisen talouselämän 
elinvoimaisuus, lähinnä siten, että poikkeama sallii verottoman myynnin jatkumisen Ahvenanmaan 
liikenteessä 1.7.1999 jälkeen kun kaikki muu verovapaa myynti on lakannut unionin alueella. Tä-
män vuoksi Ahvenanmaalla on yhdessä valtion kanssa olemassa tietty alueellinen kehityspotentiaali 
kansainväliselle varustamotoiminnalle yleisesti ottaen ja verovapaan myynnin suhteen erityisesti.  
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Taulukosta 1 ilmenee muutamia olennaisia lukuja merenkulun merkityksestä Ahvenanmaalle ja 
Suomelle Ahvenanmaa mukaan luettuna. Ahvenanmaan talous on täysin riippuvainen merenkulus-
ta, jonka osuus Ahvenanmaan bruttokansantuotteesta (BNP) oli vuonna 2000 36 %, eli 289 miljoo-
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naa euroa. Jos jätetään huomioimatta BNP:n julkisen talouden osuus, vastaa merenkulkuala 50 
%:sta elinkeinoelämän jalostusarvosta.  
 
Merenkulun osuus Suomen bruttokansantuotteesta, Ahvenanmaa mukaan lukien, on 0,8 %, eli 746 
miljoonaa euroa.  
 
Merenkulku työllisti Ahvenanmaalla 1676 henkeä 31.12.2000, mikä vastaa 12,6 % kaikista Ahve-
nanmaan työllistetyistä. Ahvenanmaalainen merenkulku luo kaikkiaan noin 3700 työpaikkaa, joista 
suurin osa kuuluu mantereella asuville. Merenkulkuun liittyvät palvelut muodostavat 24,8 % ahve-
nanmaalaisista työpaikoista.  
 
Merenkulku työllistää Suomessa, Ahvenanmaa mukaan lukien, 9760 henkilöä, mikä vastaa 0,4 % 
kaikista työllistetyistä. 
 
Taulukko 1. Lukuja merenkulusta 
/XNXMD�PHUHQNXOXVWD� �����
 Ahvenanmaa Suomi (A. mukaan luettu-

na) 
Merenkulun arvioitu osuus BNP:sta (milj. euroa) 289 746 
Merenkulun osuus BNP:sta %  36 0,8 
Merenkulun osuus elinkeinojen BNP:sta 50 0,9 
Merenkulun työllistävä vaikutus (henkilöä) 16261 9760 
Tuottavuus jalostusarvona/työpaikka (euroa) 177 736 76 434 
Meriklusterin liikevaihto (milj. euroa) 1000 11 400 
Varustamoiden määrä (2002) 12  45 
  
Ahvenanmaalaisella meriklusterilla on kolme erityispiirrettä: 

• Se on suhteellisesti ottaen pohjoisen Itämeren alueen suurin meriklusteri 
• Se on kansainvälisestikin mitattuna harvinaisen voimakkaasti sidoksissa puhtaaseen varus-

tamotoimintaan 
• Se hallitsee paikallista taloutta tavalla jolle tuskin löytyy vertailukohtaa missään muussa 

merkittävässä meriklusterissa. 
 
Varustamoalan vuotuinen liikevaihto on 670 miljoonaa euroa. Noin 3700 henkilöä työskentelee 
ahvenaanmaalaisilla aluksilla ja varustamoiden palveluksessa. Viimeisimman input-output-
analyysin mukaan varustamotoiminnan epäsuorat taloudelliset vaikutukset vuonna 1993 vastasivat 
137 %:ia liikevaihdosta ja 173 %:ia varustamoalan omasta työpaikkatarjonnasta. Se tarkoittaisi sitä, 
että yksinomaan ahvenanmaalaisen meriklusterin ydintoiminnot, niin Ahvenanmaalla kuin sen ul-
kopuolellakin, luovat 1 miljardin euron verran vuosittaista liikevaihtoa ja 7000 työpaikkaa.  
 
Tärkeimmät merenkulkuun liittyvät toiminnot Ahvenanmaalla löytyvät lähinnä rahoitus- ja vakuu-
tusalalta, osittain vähittäiskaupasta ja erilaisista palvelutoiminnoista, pienteollisuudesta ja 
korjaamotoiminnasta ja osittain myös julkisen sektorin puolelta. Näiden alojen merenkulkuun 
liittyvä työllisyys on vähintään 400 työpaikkaa. 
 
Etlatieto Oy:n ja Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen yhteisesti 
laatima Suomen meriklusteria koskeva laaja-alainen tutkimusraportti on valmistunut kesäkuussa 
2003. Tutkimuksen johtopäätöksissä todetaan, että Suomen meriklusteriin kuuluvat merenkulkuun, 
meritekniseen teollisuuteen ja satamatoimintoihin yksityisellä ja julkisella sektorilla liittyvät toimi- 
alat muodostavat kokonaisuuden ja ovat läheisessä vuorovaikutuksessa toisiinsa. Kaikkien yritysten 

                                                 
1 Ahvenanmaan merenkulku luo yhteensä noin 3700 työpaikkaa  
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suoraan meriklusteriin liittyvä liikevaihto oli noin 11,3 miljardia euroa vuonna 2001. Taulukosta 2 
ilmenee liikevaihdon jakautuminen sektoreittain. Meriklusteri työllistää yksityisellä sektorilla ja 
satamissa noin 47 000 henkilöä, minkä lisäksi myös julkinen sektori on merkittävä työllistäjä meri-
klusterissa. Ahvenanmaan jälkeen meriklusterin  suhteellinen taloudellinen vaikutus on suurimmil-
laan Helsingin, Turun ja Rauman seuduilla. 
 
Taulukko 2.  Suomen meriklusterin liikevaihdon jakautuminen sektoreittain 
 6HNWRUL��������������������������������������������������������������/LLNHYDLKWR��PLOM��HXURD�
Laivanrakennus                                                                               1 500 
Meriliikenne                                                                                    2 100 
Satamatoiminta                                                                                   182 
Kaikkien sektorien sidosyritykset                                                    7 500 <KWHHQVl������������������������������������������������������������������������������������������������
Laajojen ja monialaisten yritysverkostojen  kautta suurten meriklusteriyritysten vaikutus ulottuu eri 
puolelle Suomea ja koko yhteiskuntaan. Telakoiden ja niiden alihankkijoiden, varustamoiden ja 
satamien sekä niiden sidosyritysten ostot olivat yli kolme miljardia euroa, mistä ostot kotimaasta 
olivat lähes 60 % eli noin 1,8 mrd euroa. Myös työntekijöille maksettujen palkkojen välityksellä 
meriklusterin vaikutus ulottuu  suomalaiseen yhteiskuntaan. Esimerkiksi varustamoiden aluksillaan 
oleville työntekijöille  (10 156 henkilöä) maksamat palkat olivat noin 252 milj. euroa. 
 
Tutkimuksessa päädyttiin mm. seuraaviin johtopäätöksiin: 
-  Meriklusterin taloudelliset vaikutukset ja työllisyysvaikutukset ovat hyvin merkittäviä. Vaikutus 
    ulottuu koko yhteiskuntaan ja kansantalouteen. 
-  Meriklusteri on useille toimialoille ulottuva kokonaisuus, jossa eri toimialat ovat sekä suoraan  
    että yritysverkostojensa  kautta kiinteässä vuorovaikutussuhteessa toisiinsa. 
-  Suuret meriklusteriyritykset ovat hyvin kansainvälisiä ja tuovat suomalaiseen yhteiskuntaan huo- 
    mattavasti vientituloja. 
-  Merikuljetukset ovat ylivoimaisesti tärkein kuljetusmuoto Suomen ulkomaankaupassa, minkä  
    takia vientiteollisuuden kilpailukyvyn kannalta  merikuljetusten ja satamien toiminnan kehittä- 
    minen on  ensiarvoisen tärkeää. 
-  Suomen meriklusteriin on kehittynyt merkittäviä liitännäisalojen, esimerkiksi vakuutus- ja rahoi- 
    tusalojen toimintoja, joiden ylläpitäminen edellyttää, että klusterin ydinalueet säilyvät vahvoina. 
-  Julkisessa päätöksenteossa tulisi nykyistä enemmän ottaa huomioon, että meriklusterin eri osat 
    muodostavat toisistaan riippuvan kokonaisuuden. ��
�����.DXSSDODLYDVWR�
�
Suomen koko kauppalaivasto oli 31.12.2002 Suomen varustamoyhdistyksen mukaan 1.544 miljoo-
naa BRT, mikä ilmenee kuviosta 1. Kehitys on ollut varsin tasaista, mutta vuodesta 1999 suunta on 
ollut laskeva. Ahvenanmaalaisen laivaston osuus koko tonnistosta on noin 27 %.  
 
Kaavio 1. Suomen kauppalaivaston koko vuosina 1993–2002. (yli 400 brt:n alukset) 
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Kuviosta kaksi ilmenee kauppa-alusten ikäjakautuma 31.12.2002 Suomen Varustamoyhdistyksen 
mukaan. Alusten keski-ikä on noin 20 vuotta. Matkustaja-alusten keski-ikä on noin 23 vuotta. Suo-
men lipun alle ei ole tilattu uusia matkustaja-aluksia yli kymmeneen vuoteen. Jotta toiminta olisi 
jatkossakin kilpailukykyistä, tulisi laivastoa uusia vähitellen. 
 
Kaavio 2. Kauppa-alusten ikäjakautuma. (yli 400 brt:n alukset) 
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Antal=lukumäärä 
År=Vuosi 
Hela flottan=Koko laivasto 
Tankfartyg=tankkerit 
Rorofartyg=Roroalukset 
Passagerarbilfärjor=Matkustaja-autolautat 
Övriga fartyg=muut alukset 
 
Ahvenanmaalainen Birka Line on tilannut Suomesta uuden matkustaja-aluksen Maarianhaminan ja 
Ruotsin välistä liikennettä varten. Vielä ei tiedetä minkä lipun alle alus rekisteröidään, mutta nykyi-
sissä olosuhteissa on perusteltua olettaa, että alus päätyy Ruotsin lipun alle.  
 
Tulevaisuuden uhkakuva on seuraavanlainen: mahdolliset tilaukset rekisteröidään muualle kuin 
Suomeen, minkä seurauksena alalla menetetään satoja, klusterivaikutukset huomioon ottaen tuhan-
sia työpaikkoja. Tällä olisi äärimmäisen kielteisiä seurauksia erityisesti Ahvenanmaan taloudelle. 
Tällainen kehitys merkitsisi myös alan koulutukseen suunnattujen resurssien uudelleen arvioimista.  
 
Nykytilanteessa on vaarana, että myös olemassa olevaa tonnistoa ulosliputetaan mikäli Suomen 
tukijärjestelmää ei sopeuteta samalle tasolle kilpailevien maiden kanssa, lähinnä Ruotsin. Varoitta-
via esimerkkejä löytyy: RG-Line ulosliputti Merenkurkussa liikennöivän Casino Expressin Ruotsiin 
ja Silja Line rekisteröi Silja Opera –aluksen (jota vuokrattiin aiemmin ulkomaille) suoraan Ruotsin 
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lipun alle. Viking Line on päättänyt ulosliputtaa Cinderellan Ruotsiin syyskuusta 2003 alkaen ja 
Silja Line suunnittelee Finnjetin ulosliputtamista aluksen liikennöintialueen vaihtumisen yhteydes-
sä.  
 
Työryhmä toteaa, että vaikka Ruotsi tällä hetkellä onkin mahdollisten ulosliputusten ensisijainen 
kohdemaa, niin tilanne voi hyvinkin muuttua Viron tullessa EU:n jäseneksi.  
 

�����8ORVOLSXWHWWX�WRQQLVWR�
�
Huomattava osa kolmansien maiden välillä liikennöivästä Ahvenanmaalaisesta rahtitonnistosta 
(cross trade) on ulosliputettu. Ulkomaille rekisteröity tonnisto käsittää vajaat 400 000 BT. Ulkomai-
sen lipun alla purjehtivien alusyksikköjen määrä on tällä hetkellä 9 alusta, jotka ovat lähinnä säiliö-
aluksia sekä m.s. Ålandsfärjan. Ulosliputetun tonniston bruttoliikevaihdon suuruusluokaksi voidaan 
tällä hetkellä arvioida 120 miljoonaa euroa vuodessa. Vastaava arvio työpaikkavolyymistä osoittaa, 
että runsaat 280 henkeä, joista noin 130 Suomen kansalaista, työskentelee näillä aluksilla. 
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Lähialueilla on hyvin lyhyessä ajassa tapahtunut verrattain suuria muutoksia, minkä seurauksena 
monet aikaisemmin tehdyistä vertailuista ovat jossain määrin vanhentuneita. Kuvaus tämän päivän 
kilpailutilanteesta on koottu osittain niistä vastauksista, jotka on saatu alan edustajien kuulemisen 
yhteydessä. 
 
Työryhmä ei tässä yhteydessä esitä yksityiskohtaisia  vertailuja eri maissa käytössä olevista tukijär- 
jestelmistä. Työryhmä kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että pääosa suomalaisten varustamoi-
den  viime vuosien uudishankinnoista on rekisteröity muualle kuin Suomeen. Ruotsi, Hollanti, Sak-
sa ja Englanti ovat olleet tyypillisiä lippumaita. Matkustaja-alussektorilla Ruotsin nettopalkkajärjes- 
telmä on suurin syy. Lastialussektorilla, missä Suomi maksaa selvästi suurempaa tukea per alus 
kuin  esim. Saksa, verotus lienee eräs tekijä. 
 
Työryhmä on myös todennut, että alusten miehityskustannukset vaihtelevat paitsi eri maiden välillä, 
myös samassa maassa olevien varustamoiden välillä, mikä johtuu ennen kaikkea sovituista työ- ja  
palkkaehdoista. Pääasiallisin syy Suomen korkeisiin kustannuksiin on vuorottelujärjestelmä, joka 
merkitsee, että yhtä vakanssia kohti tarvitaan normaalisti enemmän kuin kaksi henkilöä samoin kuin 
se, että suomalaisilla aluksilla sovelletaan lähes yksinomaan suomalaisia työ- ja palkkaehtoja. Tä-
män takia eri maiden alusten kustannustasosta ei voi tehdä johtopäätöksiä pelkästään tuen suuruu-
den perusteella. 
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Suomalaisten lastialusten miehityskustannuksia on alennettu Euroopan komission meriliikenteen 
valtiontuen suuntaviivojen mukaisella enimmäismääräisellä tuella 1.7.2000 lukien. Näin ollen kil- 
pailukyky on tältä osin EU-tasolla. Lakia ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta (1707/1991) 
muutettiin 3.11.2000 annetulla lailla (922/2000) siten, että tukena maksetaan määrä, joka vastaa 
työntekijöiden palkoista perittäviä veroennakoita ja työnantajan lakisääteisiä sosiaalimaksuja. 
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Komission selvitysten mukaan Suomen lippu on EU-alueen kallein ja suomalaisten lastialusten mi-
ehityskustannukset ovat kolme kertaa korkeammat kuin yhteisöalueen halvimmassa rekisterissä, 
Portugalin kaksoisrekisterissä olevilla aluksilla (Lähde: KOM (2002) 230 lopullinen). Ainakin osit-
tain tämä johtuu siitä, että useimpien EU-maiden aluksilla käytetään ns. sekamiehistöjä, jolloin 
EU:n ulkopuolisiin kolmansien maiden miehistöihin sovelletaan kansallisista ehdoista poikkeavia 
ehtoja. Miehityskustannuksia verrattiin viidessä erilaisessa alusluokassa (pieni kappaletavara-alus 
1500 bt, irtolastialus 3000 bt, säiliöalus 9000 bt, matkustajalautta 5000 bt ja iso risteilyalus 20 000 
bt). Suomen lippu oli kallein kaikkien alustyyppien kohdalla risteilyalusta lukuun ottamatta. 
 
Myös yhtiöiden verotuksen osalta suomalaiset varustamot ovat useimpia EU-maita epäedullisem-
massa asemassa. Laki tonnistoverosta (476/2002) tuli Suomessa voimaan 20.11.2002. Elinkeino 
suhtautuu lakiin hyvin kriittisesti. Säännöstö on hyvin monimutkainen eikä tarjoa varustamoille 
niitä etuja, jotka ovat tonnistoverojärjestelmän varsinaisena tarkoituksena. Eräs epäkohta on, että 
varustamot joutuvat mahdollisesta tonnistoverojärjestelmän valinnasta huolimatta seuraamaan  
vanhan järjestelmän mukaisia poistoja voidakseen valvoa mahdollisia ylipoistoja. Toinen keskeinen 
rajoitus on, että alusmyyntien yhteydessä jälleenhankinta täytyy tehdä kolmen vuoden kuluessa kun 
taas aikaisemmin käytössä olleen verolainsäädännön mukaan jälleenhankinta tuli tehdä saman kir-
janpitokauden aikana. Varustamoiden mukaan vastaava aikarajoitus, jota lisäksi voidaan pidentää, 
on 10 vuotta seuraavissa ETA-maissa:  Hollanti, Norja, Saksa, Tanska, Iso-Britannia, Kreikka, Es-
panja ja Irlanti. Alushankintoja tulee voida tehdä silloin, kun ne ovat edullisia eikä teknisluonteisten 
määräysten mukaan. Järjestelmä  heikentää neuvotteluvapautta ja varustamoiden kannattavuutta ja 
periaatteessa estää pienten varustamoiden kasvumahdollisuudet. 
 
Lastialusliikennettä harjoittavien varustamoiden taholta lainsäädäntöä on esitetty muutettavaksi 
ennen kaikkea seuraavasti: 
(1)  Lain kohtaa, jossa säädetään ennen tonnistoveroon siirtymistä  kertyneen verovelan maksami- 
      sesta, tulisi muuttaa siten, että verovelka tulisi maksuun vain niissä tapauksissa, joissa varusta- 
      mo siirtyy pois järjestelmästä aikaisemmin kuin 10 vuoden kuluessa siitä, kun se hyväksyttiin 
      järjestelmään. 
(2)  Laissa tulisi olla mahdollisuus siihen, että tonnistoveroajalta kertyvää veroa ei peritä, jos yhtiö 
      osoittaa, että tonnistoverovelvolliseksi hyväksymisen peruuttaminen tai varustamon purkaminen  
      on tapahtunut siitä riippumattomasta tai pakottavasta syystä. 
 
Useissa yhteyksissä on todettu, että Suomen kauppalaivaston keski-ikä on viime vuosina kasvanut 
ja keskimäärin aluskanta alkaa olla varsin ikääntynyttä. Vuonna 2002 ulkomaanliikenteessä toimi- 
vien alusten keski-ikä oli yli 18 vuotta. Useimmissa ETA-alueen maissa keski-ikä on noin 10-16 
vuotta, mikä korostaa suomalaisen tonniston uusimistarvetta. 
 
Eräissä tärkeimmissä kilpailijamaissa  (Saksa, Hollanti) on mahdollisuus kommandiittiyhtiö-
muotoiseen alushankintojen rahoitukseen, mikä helpottaa alushankintojen toteuttamista. Yksityis- 
henkilöt voivat sijoittaa varojaan alusinvestointeihin ja vähentää sijoituksensa henkilökohtaisessa 
verotuksessaan. Tällainen ns. ”hammaslääkärimalli” on varsinkin Saksassa synnyttänyt huomatta-
vasti modernia linjaliikenteen tonnistoa, jota käytetään myös Itämeren liikenteessä. 
 
Varustamot korostavat sitä, että suomalaisten varustamoiden korkeammat pääomakustannukset ovat 
kilpailuhaitta uudishankintoja tehtäessä. Tämä on johtanut siihen, että uudistilaukset ovat olleet 
lähes olemattomia. Tämä muodostaa myös esteen uusien varustamoiden perustamiselle. Jo olemassa 
olevat yritykset eivät tule kehittymään ja koko alan asteittainen alasajo on väistämätön. 
 
Rahtialusyhdistys on ehdottanut uusien EU-alueelta tapahtuvien alusinvestointien piristämiseksi, 
että Suomessa otettaisiin käyttöön investointituki yhdessä tarkoitukseen kehitetyn valtiontakausjär-
jestelmän kanssa seuraavasti: 
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     a)  Myönnetyn telakkatuen ja investointituen yhteismäärä voisi olla korkeintaan 9 % aluksen  
          sopimusarvosta. 
     b)  Kehitetään valtiontakausjärjestelmä 60-100 %:n kiinnityksiin. 
 
EU on mahdollistanut sen, että jäsenmaat voivat myöntää telakkatukea. Suomessa on erikoistuttu  
LNG (Liquefied Natural Gas) –säiliöalusten ja risteilyalusten rakentamiseen.  Useimmat lastialukset 
on viime aikoina rakennettu Aasiassa, lähinnä Kiinassa. Tämä voi aiheuttaa ongelmia ja lisäkustan- 
nuksia rakennusaikaisen valvonnan osalta. 
 
Sellaisilla lastialuksilla, joiden miehistö on noin 10 henkilöä ja joilla vaaditaan STCW-pätevyys, ns. 
sekamiehityksellä ei ole kovin suurta merkitystä. Yksittäisten vakanssien alemmat palkkakustan-
nukset voivat johtaa korkeampiin matkustuskustannuksiin vuorottelun yhteydessä. Suuremman 
aluksen kohdalla tilanne voi  olla täysin erilainen.  Lastialussektoeilta todetaan, että miehistöstä on 
odotettavissa pulaa jo lähitulevaisuudessa. 
 
Eräät varustamot katsovat, että meriturvallisuutta koskevat suomalaiset erityismääräykset ovat by-
rokraattisia ja voimakkaasti kustannuksia kohottavia ja että niistä pitäisi luopua varustamotoimin-
nan helpottamiseksi Suomessa. 
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Matkustaja-alusten kilpailutilanne pohjoisen Itämeren alueella on sikäli erityinen, että paitsi suoma-
laisia ja ahvenanmaalaisia aluksia alueella liikennöi myös Ruotsin, Italian, Kreikan, Saksan, Norjan, 
Viron ja Venäjän lipun alla olevia aluksia. Arvio kilpailutilanteesta tulee tehdä tätä taustaa vasten. 
Kaikilla ETA-alueen mailla on mahdollisuus noudattaa yhteisön meriliikenteen valtiontuen suunta- 
viivoja, minkä lisäksi ne ovat tehneet Suomea pitemmälle meneviä ratkaisuja, minkä takia on syn-
tynyt vinoutunut kilpailutilanne. Ruotsissa toteutettujen ratkaisujen ansiosta varustamot arvioivat 
miehityskustannusten alentuneen noin 67 %:iin aikaisemmasta. Lisäksi virolaiset varustamot laajen-
tavat toimintaansa voimakkaasti, erityisesti Tallinnan liikenteessä. Tämä merkitsee vielä kovempaa 
kilpailua, sillä virolaisten alusten miehityskustannusten arvioidaan olevan vain noin 30 % verrattuna 
suomalaisiin aluksiin. Matkustaja-alusliikenne on täysin sidoksissa Itämereen, mikä tekee siitä haa-
voittuvamman kuin esim. rahtialusliikenne, joka voi  operoida paljon joustavammin. 
 
Vuonna 2002 kuljetettiin Suomen ja ulkomaiden välillä 15,75 milj. matkustajaa (lähtevät ja saapu-
vat matkustajat yhteensä). Viron liikenteen osuus oli 6,1 miljoonaa (38 %), Ruotsin liikenteen osuus 
9 miljoonaa (57 %) ja Saksan liikenteen osuus 326 000 matkustajaa (2 %). Suomalaisten laivojen 
osuus kuljetuksista oli 60,1 %. Osuus on hieman laskenut viime vuosina, sillä vielä vuonna 1998 se 
oli 67,1 %. Osuus tulee todennäköisesti lähivuosina edelleen laskemaan, ellei ryhdytä tehokkaisiin 
toimenpiteisiin suomalaisten matkustaja-alusten toimintaedellytysten parantamiseksi. 
 
Viking Linen ja Silja Linen välinen kilpailutilanne on ollut hyvin erityinen ja se on myötävaikutta-
nut siihen, että yrityksistä on kehittynyt maailman johtavia alallaan. Tämä on ollut hyväksi Suomel-
le, matkustajille ja kappaletavaraliikenteelle ja luonut merenkulkijaväestölle erittäin hyvät toimin-
nan puitteet. Suomen muihin maihin verrattuna kestämättömällä palkkakustannustasolla ei nykyi-
sessä Itämerellä kehittyvässä kilpailutilanteessa ole tulevaisuutta Suomen lipulle. EU:n komissio  
totesi keväällä 2002, että suomalaisten alusten miehityskustannukset ovat yhteisömaiden korkeim-
mat. Tämä johtuu mm. seuraavista tekijöistä: yleinen palkkataso aluksilla on korkea, mitä kuvaa se, 
että taloushenkilökunnan bruttopalkat laivoilla ovat noin 50 % korkeammat kuin vastaavissa amma-
teissa maapuolella, vuorottelujärjestelmä, joka edellyttää 2,1 henkilöä vakanssia kohti sekä prosent-
tiosuuksina maksettavat lisäkorvaukset. 
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Suomen meriklusteria koskevassa tutkimusraportissa on verrattu Suomen ja Ruotsin välisessä lii- 
kenteessä toimivan matkustaja-autolautan miehityskustannuksia Suomen ja Ruotsin lipun alla, mikä 
ilmenee taulukosta 3. 
 
Taulukko 3.  Miehityskustannukset, milj. euroa  
 
                                                     Suomen lippu       Ruotsin lippu 
Kokonaiskustannukset                             14,7                    14,9 
Tuki                                                            2,1                      6,0 
Nettokustannukset                                    12,6                      8,9 
 
Raportissa vertailtiin myös kolmen varustamon henkilöstökustannuksia (Tallink Group, Silja Line 
ja Viking Line). Vertailun mukaan Virossa kustannukset/henkilö ovat 1 123 euroa kuussa, kun ne 
Suomessa ovat keskimäärin 2 912 euroa kuussa. Henkilöstökustannus Virossa on siten vain 38,6 % 
vastaavasta Suomessa. 
 
Tuki matkustajalautoille tällä hetkellä kattaa 97 % merihenkilöstön tuloveroista. Kilpailijamaista 
voidaan todeta, että nettopalkkausta sovelletaan sekä Ruotsissa että Tanskassa, mikä merkitsee, ettei 
varustamoiden tarvi maksaa lainkaan veroja tai muita palkkasivukustannuksia. Tämä on johtanut 
siihen, että palkkausmenot Ruotsissa ovat alentuneet 57-58 %. Verottomuutta tai hyvin alhaista ve- 
rotusta sovelletaan myös Norjassa, Italiassa ja Kreikassa, jotka myös harjoittavat liikennettä Itäme-
rellä. Lisäksi käytetään myös sekamiehistöjä. Esimerkkinä voidaan mainita, että Helsingin ja Tal-
linnan välillä liikennöivien italialaisten matkustaja-autolauttojen koko tarjoiluhenkilökunta tulee 
Virosta. 
 
Hollannissa varustamot saavat tukena määrän, joka on 40 % työntekijän veronalaisista tuloista. 
Käytännössä tämä merkitsee verottomuutta. Iso-Britanniassa merenkulkijat ovat veroista vapautet- 
tuja, jos he asuvat maassa vähemmän kuin 183 päivää vuodessa. Lisäksi varustamot voivat palkata 
ulkomaista työvoimaa näiden kansallisilla työ- ja palkkaehdoilla. Saksassa tuki on alempi, noin  
40 % työntekijöiden tuloveroista, mutta sielläkin varustamot  voivat käyttää sekamiehistöjä. 
 
Matkustajalaivaliikennettä harjoittavat varustamot suhtautuvat hyvin kriittisesti Suomen tonnisto- 
verolainsäädäntöön, jonka tarkoitus oli merenkulun tukeminen.  Laki merkitsee huomattavaa vero-
tuksen kiristymistä niiden osalta. Ns. Tax-Free-myynnistä saatavia tuloja, joiden osuus aluksen 
bruttoliikevaihdosta voi olla jopa 40 %, ei laissa hyväksytä tonnistoverotuksen piiriin. Veroton 
myynti EU:n sisäliikenteessä lopetettiin 1.7.1999 lukien, joten muista maista lähinnä vain Tanskaa 
voidaan tässä suhteessa verrata Suomeen, koska tax-free-myynti on edelleenkin sallittua Tanskan ja 
Norjan välisessä liikenteessä. Sen merkitys on kuitenkin paljon pienempi kuin Ahvenanmaan kautta 
tapahtuvassa Suomen ja Ruotsin välisessä liikenteessä. 
 
Tiedossa ei ole, että yhdelläkään suomalaisella/ahvenanmaalaisella varustamolla olisi lähiajan 
suunnitelmia uusien matkustaja-alusten tilaamisesta. Birka Line on tosin tilannut uuden risteilyaluk-
sen, mutta toistaiseksi on epäselvää, minkä lipun alle se tulee. Tallink on äskettäin tilannut kaksi 
uutta alusta. Virolaiset varustamot voivat hyödyntää edullista rahoitusta saksalaisilta pankeilta, joil-
la on suuri luottamus virolaisiin varustamoihin näiden poikkeuksellisen alhaisten käyttökustannus-
ten takia. 
 
Kollektiivisopimusten mahdollistaminen kolmansista maista tai toisesta EU-maasta olevien miehis-
töjen kanssa suomalaisista ehdoista poikkeavilla ehdoilla voi osittain olla ratkaisu matkustaja-
aluksille, mutta palkka, työaika ja työmarkkinalainsäädäntö kytkeytyvät tässä suhteessa läheisesti 
toisiinsa. Saartotoimenpiteiden, joihin työntekijäosapuolella vallitsevan oikeuskäytännön mukaan 
on oikeus ryhtyä, katsotaan muodostavan uhan tulevalle kehitykselle ja muutoksille.  
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Kuten luvusta 5.2. ilmeni, matkustaja-alusten alkanut ulosliputus on ensi vaiheessa suuntautunut  
Ruotsin lipun alle, mutta tilanne voi hyvinkin muuttua siinä vaiheessa kun Virosta tulee EU:n jäsen. 
 
Alusvierailunsa perusteella työryhmä toteaa, että tunnelma aluksilla on huolestunut ja ilmassa on  
paljon kysymyksiä, mitä tulee tapahtumaan jatkossa. Tulevan ulosliputuksen yhteydessä varusta-
mon henkilökuntaa siirrellään alusten kesken siten, että varustamon ruotsinkieliset ja kaksikieliset 
työntekijät siirtyvät alukselle, joka siirtyy Ruotsin lipun alle. Tämä merkitsee, että varustamon 
muilla aluksilla  mahdollisuudet selviytyä ruotsiksi huononevat. Tällä hetkellä ei ole syntynyt työt- 
tömyyttä, sillä toistaiseksi  kyse on ollut vain varustamon yhdestä ulosliputettavasta aluksesta. Val-
litsee kuitenkin epätietoisuus siitä, millaisilla ehdoilla suomalaiset työskentelevät Ruotsin lipun alla 
olevilla laivoilla, joutuuko työntekijä itse maksamaan kotikunnalleen erilaiset sosiaalimaksut ja 
paljonko eläkeikä tulee kohoamaan. 
 
Pitemmällä aikavälillä pitäisi ehtojen olla yhdenmukaisia EU:n sisällä – valtion tulee tarjota vastaa-
vat ehdot kuin muut maat lähialueella. Jos kauppalaivasto katoaa, missä nuoriso hankkii käytännön 
harjoittelun? Rekrytointia merimiesammatteihin on vaikeutettu, on vaikea saada sijaisia, keskuste-
lulla ulosliputuksesta on kielteisiä vaikutuksia. Alalla ei vallitse työttömyyttä vaan pikemminkin 
puutetta työntekijöistä. 
 
Suomalaisten merenkulkijoiden kannalta ulosliputus Ruotsiin nähdään yleisesti parempana vaihto-
ehtona kuin erilaisiin työehtoihin perustuvan sekamiehistön käyttö. Sekamiehitystä pidetään täysin 
hyväksyttävänä jos eri maista olevaa henkilökuntaa palkataan yhtäläisin työ- ja palkkaehdoin. 
Sen sijaan tilannetta, jossa  kaksi henkilöä työskentelee rinnakkain esim. myyjinä erilaisilla palkoil-
la, pidetään täysin virheellisenä. Suomen Merimies-Unioni vastustaakin ulkomaisen työvoiman 
käyttöä suomalaisista ehdoista poikkeavilla ehdoilla suomalaisilla matkustaja-aluksilla. 
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Joulukuussa 2002 Kööpenhaminassa pidetyssä EU-maiden huippukokouksessa päätettiin, että EU 
laajenee 1.5.2004 kymmenellä uudella jäsenmaalla. Suomen kannalta erityistä merkitystä on Itä- 
meren maiden Puolan, Viron, Latvian ja Liettuan jäsenyydellä. Käytännössä Itämerestä tuleekin 
EU:n sisämeri, jossa Unionin ulkopuolelle jää ainoastaan Venäjä. 
 
EU:n liikenteen valkoisessa kirjassa todetaan, että liikennesektorilla laajentumisen kolme merkittä- 
vintä haastetta ovat: 
   1.  TEN-liikenneverkkojen laajentuminen uusiin jäsenmaihin 
   2.  Rautatieliikenteen markkinaosuuden ylläpitäminen hakijamaissa 
   3.  Merenkulun turvallisuuden parantaminen 
 
Hakijamaiden tulee jäsenyyden myötä sitoutua merenkulun turvallisuutta koskevien laajojen toi- 
menpidepakettien (ns. Erika-paketit) noudattamiseen. Tavoitteena on myös mukavuuslippujen alla  
purjehtivien laivojen valvonnan tehostaminen ja tonniston säilyttäminen jäsenmaiden lippujen alla. 
 
Laajentuminen merkitsee ihmisten ja tavaroiden liikkumisen selvää kasvua Itämeren alueella. 
Käytännössä jäsenyys merkitsee, että merikuljetuspalveluja tarjoavat varustamot voivat vapaasti 
sijoittua ja rekisteröityä sopivaksi katsomaansa jäsenmaahan ja tarjota palvelujaan avoimilla mark- 
kinoilla.  
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Nykyisten jäsenmaiden ja hakijamaiden väliset elintaso-, palkka- ja verotukselliset sekä sosiaaliset 
erot ovat tällä hetkellä kaikilla mittareilla mitattuna varsin merkittäviä. EU:n laajentuessa kilpailu  
kiristyy entisestään ja saattaa aiheuttaa vakaviakin markkinahäiriöitä sekä nykyisissä jäsenmaissa 
että myös hakijamaissa, ellei sekä kotimaan että kansainvälisen liikenteen markkinoita avata halli- 
tusti.  
 
Vaikka yleisesti katsotaan, että EU:n laajentuminen on liikennesektorille kokonaisuudessaan myön- 
teistä, niin se luo myös vakavia uhkakuvia kiristyvän kilpailun muodossa, niin maan sisäisissä, 
kauttakulku- kuin myös kansainvälisissä kuljetuksissa. Suomessa lisääntyvän kilpailun vaikutukset 
tulevat näkymään ennen kaikkea maantieliikenteessä ja merenkulussa. Suurimmat ongelmat liittyvät 
työvoiman ja pääomien vapaaseen liikkuvuuteen. Esimerkkinä mainittakoon, että eri lähteistä riip- 
puen arvioidaan, että virolaisen matkustaja-aluksen miehityskustannukset ovat vain 25-50 % siitä, 
mitä ne ovat vastaavanlaisella suomalaisella aluksella. Ei ole todennäköistä, että ero tulisi ainakaan 
merkittävästi kaventumaan aivan lähivuosina. Edes täysimääräisellä EU:n hyväksymällä valtion 
tuella ei ole mahdollista alentaa suomalaisen aluksen henkilöstökustannuksia virolaisen aluksen  
tasolle. Lisäksi on huomattava, että Viro on ilmoittanut, että se tulee ottamaan komission vahvista-
mat tukitoimenpiteet merenkulussa käyttöön siinä vaiheessa, kun maasta tulee EU:n jäsen. 
 
Työvoiman vapaasta liikkuvuudesta aiheutuvien mahdollisten häiriöiden eliminoimiseksi EU:n ja 
hakijamaiden välisissä jäsenyysneuvotteluissa on sovittu, että vuodesta 2004 lukien nykyiset jäsen- 
maat voivat soveltaa enimmillään 7 vuoden siirtymäaikaa, ennen kuin työmarkkinat ovat täysin 
vapaita. Toistaiseksi ei ole tiedossa, aikooko Suomi soveltaa tätä mahdollisuutta. Toisaalta lasti- 
alussektorilla on jo nykyisin periaatteessa mahdollista käyttää halvempaa EU:n ulkopuolista työ- 
voimaa, sillä ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain (1707/1991, muut. 1611/1992) 
nojalla 50 % varustamon Suomeen suuntautuvan liikenteen alusten työntekijöistä voi olla Euroopan 
Talousalueen (ETA) ulkopuolelta olevien valtioiden kansalaisia kyseisen maan työ- ja palkkaeh- 
doilla.  Käytännössä, lähinnä Suomen Merimies-Unionin kielteisen asenteen takia tätä mahdolli-
suutta on käytetty hyvin rajoitetusti. Tällä hetkellä vain kahdella lastialuksella käytetään osittain  
puolalaista miehistöä suomalaisista työ- ja palkkaehdoista poikkeavilla ehdoilla. Sen sijaan mat- 
kustaja-aluksilla tällainen ratkaisu ei nykyisen lainsäädännön mukaan ole edes mahdollista. Varus- 
tamoiden taholta on esitetty lain muuttamista tältä osin, mutta Suomen Merimies-Unioni vastustaa 
ehdotusta. Keväällä 2003 tehdysssä uudessa työehtosopimuksessa työmarkkinaosapuolet ovat 
sopineet siitä, että voimassa olevalla kahden vuoden sopimuskaudella matkustaja-aluksilla ei 
käytetä ulkomaista työvoimaa suomalaisista työ- palkka- ja sosiaaliehdoista poikkeavilla ehdoilla.  
 
Merenkulkusektorin näkökulmasta EU:n laajenemisen vaikutukset voidaan tiivistää seuraavasti: 
 
   ����0HULOLLNHQWHHQ�WXUYDOOLVXXVWDVRQ�SDUDQHPLQHQ��
        Suomen kannalta Itämeren alusliikenteen turvallisuustason paraneminen on positiivista. Tur- 
        vallisuusmääräysten kiristyminen lisää todennäköisesti suomalaisen tonniston suhteellista  kil- 
        pailukykyä verrattuna aluksiin, jotka on rekisteröity maihin (esim. Malta ja Kypros), missä tur- 
        vallisuusvaatimukset ovat alempia. Turvallisuuskysymysten (mm. yksirunkoisten säiliöalusten      
        poistuminen liikenteestä) ohella ajankohtainen kysymys on yhdenmukaisten jääluokkamää- 
        räysten aikaan saaminen Itämeren alueelle. 
         
           
   ����.DERWDDVLQ��OLLNHQQH�NRWLPDDQ�VDWDPLHQ�YlOLOOl��DYDXWXPLQHQ�XXVLHQ�MlVHQPDLGHQ�DOXNVLOOH�
 
       Tällä hetkellä kabotaasiliikennettä säätelee Neuvoston Asetus 3577/92, jonka mukaan vain 
       yhteisömaiden alukset voivat osallistua Suomen satamien välillä tapahtuviin kuljetuksiin. 
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       Asetus ei ole osa ETA-sopimusta, mutta Suomi on v. 1996 tehnyt Norjan kanssa kahdenvälisen 
       sopimuksen, jonka mukaan kabotaasiliikenne on vastavuoroisesti vapautettu maiden välillä. 
 
       Kabotaasiliikenteen vapautuminen Suomen ja hakijamaiden välillä 1.5.2004 lukien merkitsee 
       käytännössä, että esim. virolaiset alukset voivat liikennöidä Suomen satamien välillä. Lastialus- 
       sektorilla tällä ei liene kovinkaan suurta merkitystä, sillä Suomen rannikkoliikenteessä kuljete- 
       taan aluksilla lähinnä vain öljytuotteita, puutavaraa ja erilaisia maanrakennusaineita.  Eräiden 
       erityistonnistoa edellyttävien öljynjalosteiden kuljetuksia lukuun ottamatta ulkomaisilla aluk- 
       silla ei ole tähänkään asti ollut erityistä kiinnostusta kilpailla tällaisista kuljetuksista. 
        
       Sen sijaan matkustaja-alusliikenteessä muutoksella tulee olemaan vaikutuksia. On odotetta- 
       vissa, että virolaiset matkustaja-alukset tulevat laajentamaan toimintaansa Suomen ja Ruotsin 
       väliseen matkustaja-alusliikenteeseen, voidessaan poiketa Ahvenanmaalle ja hyödyntää mah- 
       dollisuutta verottomaan myyntiin Ahvenanmaan veropoikkeuksen ansiosta.Jo nyt on tiedossa, 
       että ainakin Tallink-varustamo on ollut yhteydessä Maarianhaminan satamaviranomaisiin lii- 
       kenteen aloittamiseksi toukokuussa 2004. 
 
       Suomalaisten varustamoiden kannalta kabotaasin avautumisella uusien jäsenmaiden kanssa ei  
       ole hyötyä, sillä Baltian maiden ja Puolan rannikkoliikenne ei luo niille uusia markkina-alueita. 
       Virossa mantereen ja saarten väliset kuljetukset saattaisivat tarjota jotain uusia mahdollisuuk- 
       sia, mutta on hyvin epätodennäköistä, että suomalaisella kustannustasolla voitaisiin kilpailla 
       näistä kuljetuksista. 
 
����.XVWDQQXVHURW�MD�XORVOLSXWXNVHQ�XKND�
 
      Selvästi suurin EU:n laajenemisesta aiheutuva uhkakuva liittyy Suomen ja hakijamaiden välisiin 
      palkka- ja kustannuseroihin. Kuten jo edellä todettiin, virolaisen matkustaja-aluksen henkilöstö- 
      kustannusten arvioidaan olevan vain 25-50 % siitä, mitä ne ovat suomalaisella laivalla. Kustan- 
      nuserot lienevät samaa suuruusluokkaa myös lastialuspuolella, mutta paljon pienemmistä mie- 
      histöistä johtuen tämän  merkitys kilpailutekijänä on huomattavasti vähäisempi kuin  työvoima- 
      valtaisilla matkustaja-aluksilla. 
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      EU-säädösten mukaan yksittäiset kansalaiset voivat EU:n alueella tuoda verollisia alkoholi- ja  
      tupakkatuotteita vapaasti omaan käyttöön. Suomi, Ruotsi ja Tanska ovat saaneet tähän sääntöön 
      yhteensä 9 vuoden pituisen siirtymäajan, joka päättyy vuoden 2004 alusta lukien. Pohjoismai- 
      den korkeat veroasteet huomioon ottaen on selvää, että alkoholijuomien verotusta joudutaan 
      kaikissa kolmessa maassa alentamaan viimeistään vuonna 2004. Muussa tapauksessa syntyisi  
      tilanne, jossa alkoholijuomien hankinnat siirtyisivät laajamittaisesti alempaa veroastetta yllä- 
      pitävään naapurimaahan. Tanskan kohdalla tämä merkitsisi hankintoja Saksasta ja Suomen 
      tapauksessa Virosta 1.5.2004 jälkeen. 
 
      Vuoden 2004 alusta lukien myös tuontirajoitukset muuttuvat siten, että yksityishenkilöt voivat 
      EU:n alueelta tuoda 10 litraa väkeviä alkoholijuomia, 90 litraa viiniä ja 40 kartonkia savuk- 
      keita. 
 
      Valtiovarainministeriössä valmistellaan asiaa koskevaa esitystä. Tavoitteena on, että valtion  
      verotulot alenisivat mahdollisimman vähän. Kokonaisratkaisuun vaikuttavat kuitenkin myös 
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      eräät muutkin tekijät, kuten terveyshaittojen minimointi sekä salakuljetuksen ja ns. harmaan 
      talouden torjuminen. Päätöksiä asiassa voidaan odottaa viimeistään syksyllä 2003, sillä tätä 
      koskevat säädökset tullaan sisällyttämään valtion vuoden 2004 talousarvioon.  
 
      Tanskassa on jo tehty päätös siitä, että vahvojen alkoholijuomien verotus alenee 45 % ja tupak- 
      kavero 17 % 1.10.2003 alkaen. Suomessa suurin paine kohdistuu oluen ja väkevien alkoholi- 
      juomien verotukseen. Sen sijaan tarve viinien veron alennukseen on pienempi. 
 
      Ruotsissa ei tällä hetkellä liene välittömiä suunnitelmia alkoholin verotuksen alentamiseen. 
      Tietty valmius ryhtyä toimenpiteisiin maassa kuitenkin on, jos kehitys tätä edellyttää. 
 
      Viro tulee sopeuttamaan alkoholiveronsa EU:n edellyttämälle minimitasolle. Sen sijaan tupakan 
      osalta tilanne on toinen, sillä Viro ja eräät muutkin hakijamaat ovat saaneet 5 vuoden siirtymä- 
      ajan sille, että tupakkavero nostetaan EU:n edellyttämälle minimitasolle. Tämä tarkoittaa, 
      että nykyiset jäsenmaat voivat säilyttää tällä hetkellä voimassa olevat tuontirajoituksensa aina 
      vuoteen 2009 asti. Näin ollen tupakkaveron suhteen ei ole ainakaan välitöntä  tarvetta veron  
      muuttamiseen. 
 
      Alkoholijuomien verojen alennuksella maissa tulee olemaan vaikutuksia nykyisen kaltaisen 
      matkustaja-alusliikenteen toimintaedellytyksiin. On selvää, että verottoman myynnin merkitys  
      ei tule loppumaan, mutta varustamojen myyntikatteet tulevat alenemaan, mikä jouduttaneen  
      kompensoimaan muilla toimenpiteillä. Tällä hetkellä laivojen myymälöistä tapahtuvan verotto- 
      man myynnin osuus aluksen tuloista on jopa noin 40 %. Työryhmän ei kuitenkaan ole  ennalta  
      mahdollista esittää mitään luotettavaa arviota siitä, mikä erilaisten hintajoustotekijöiden vaiku- 
      tus tulee olemaan. Tällaisten arvioiden esittäminen edellyttäisi ainakin tietoa siitä, paljonko ve- 
      roja maissa tullaan alentamaan. 
 
      Mahdollisuus verottomiin ostoksiin Suomen ja Viron välillä poistuu Viron EU-jäsenyyden  
      myötä 1.5.2004. Viron liikenteen kehityksen ennustaminen on vaikeaa. Varustamoiden arvioi- 
      den mukaan matkustajamäärät eivät tule kasvamaan. Sitä vastoin voidaan olettaa, että Saksan 
      liikenne tulee kasvamaan Itämeren uusien kuljetusratkaisujen johdosta. Ruotsin liikenne säily- 
      nee nykyisellä tasolla tai saattaa hieman laskeakin. 
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Jatkuvasti lisääntyvä rahtialus- ja öljytankkeriliikenne Itämerellä lisää huomattavasti alusonnetto-
muuden ja ympäristövaikutusten riskiä alueella. Viime vuosina on kiinnitetty yhä suurempaa huo-
miota toimenpiteisiin joilla taattaisiin myös tulevaisuudessa turvallinen ja ympäristöystävällinen 
merenkulku. Toimenpiteisiin on ryhdytty niin kansallisella tasolla kuin myös alueellisesti HEL-
COMin ja EU:n, sekä myös kansainvälisesti IMO:n piirissä.      
 
Öljynkuljetukset Suomenlahdella ovat lähes kaksinkertaistuneet vuodesta 1997 ja olivat vuonna 
2002 lähes 70 miljoonaa tonnia. Vuoteen 2010 mennessä ne saattavat arvioiden mukaan nousta jopa 
130 miljoonaan tonniin vuodessa. Suomenlahden alueen öljysatamista vilkkaimmat ovat Sköldvik 
Suomessa, Muuga Virossa ja Primorsk Venäjällä. Primorskin öljysatamasta kuljetetaan ensimmäi-
sessä vaiheessa noin 12 miljoonaa tonnia öljyä vuosittain. Myöhemmin määrän arvioidaan nouse-
van noin 45 miljoonaan öljytonniin vuosittain. Kasvua lisännee mm Latvian Ventspilsin öljyputken 
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sulkeminen ainakin toistaiseksi, mikä merkitsee Venäjän öljykuljetusten siirtymistä entistä enem-
män Suomenlahdelle.  
 
Suomi, Venäjä ja Viro ovat jo ryhtyneet vähentämään Suomenlahden meriliikenteen onnettomuus-
riskejä alusliikenteen ohjaus- ja valvontajärjestelmällä (VTMIS-järjestelmä). Järjestelmään kuuluu 
mm. alusten ilmoittautumisvelvollisuus ja alusliikenteen ohjaaminen yksisuuntaisille liikennekais-
toille, mikä vähentää yhteentörmäysvaaraa huomattavasti. Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO 
hyväksyi maiden yhteisen hakemuksen järjestelmän perustamiseksi joulukuussa 2002. Suomenlah-
den reitinjakojärjestelmä tulee päätöksen mukaan voimaan 1.6.2003 ja pakollinen ilmoittautumisjär-
jestelmä 1.7.2004. EU on myös ottanut Venäjän kanssa käymiensä keskustelujen yhteydessä esille 
öljynkuljetusten turvallisuuden, erityisesti raskaiden öljylaatujen kuljetuskiellon yksirunkoisilla 
aluksilla. 
 
Viime talven vaikeat jääolosuhteet Suomenlahdella ovat nostaneet esiin talvimerenkulkuun liittyvät 
seikat. Jääolosuhteissa liikkuvien alusten tulee täyttää riittävät aluksen rakennetta ja koneistoa kos-
kevat vaatimukset. EU:n laajentuminen lisää asian relevanssia, kun uusien jäsenmaiden joukossa on 
maita, joissa jääolosuhteisiin on kiinnitettävä huomiota. Suomi on kansainvälisissä yhteyksissä ja 
EU:n piirissä tähdentänyt yhtenäisen jääluokitusjärjestelmän tärkeyttä erityisesti pohjoisella Itäme-
rellä sekä yhtenäisten alueellisten sääntöjen laatimista jääolosuhteissa liikennöimiselle (esim. lii-
kennöintirajoituksia) ja jäänmurtajapalveluille.  
 
HELCOMin piirissä tehdään parhaillaan selvitystä siitä, saavutettaisiinko Itämeren tai sen osien 
luokittelemisella niin sanotuksi erityisen herkäksi merialueeksi (PSSA-alue) lisäetua meriturvalli-
suuteen liittyvissä asioissa.  
 
IMOssa on vireillä eri hankkeita, jotka ovat merkittäviä Itämeren turvallisuuden kannalta. Alikun-
toisten alusten liikenteestä poistamiseen ja lippuvaltioiden velvollisuuksien tehostamiseen tähtäävä 
työ tarvitsee kaiken mahdollisen tuen ja panostuksen.  
 
Suomi on aktiivistesti osallistunut eri hankeisiin sen laajan asiantuntemuksen ja pätevyyden voimin 
jota vuosien varrella maassamme on rakennettu, ja joka mm. perustuu omaan korkeatasoiseen 
kauppalaivastoon ja siitä saatuihin kokemuksiin. Esimerkkinä ympäristöpuolelta voi mainita että 
Birka Cruises on saanut BTC Award 1999 –palkinnon (Baltic Sea Tourism Commission) Birka 
Princess –risteilyaluksen ympäristöasioihin panostuksen ansiosta, sekä myös Sjöfartsforumin Ym-
päristödiplomin vuonna 2000 ja Tukholman satamien ympäristöpalkinnon, Miljöbojen 2000. Viking 
Line sai kansainvälisen The Seatrade Awards 2000 –kilpailun pääpalkinnon luokassa ”Countering 
Marine Pollution”, Itämerisäätiön matkustaja-alusvarustamoiden ympäristöystävällisyyttä huomioi-
van ympäristöpalkinnon, Sjöfartsforumin Ympäristöpalkinnon vuonna 2002 ja Miljöbojen 2002. 
Lisäksi tekninen johtaja Kaj Jansson on vuonna 2000 saanut merenkulun turvallisuuspalkinnon Sea 
Sunday. 
 
Jotta Suomi myös tulevaisuudessa voisi aktiivisesti ottaa osaa merenkulun turvallisuuden ja merelli-
sen ympäristön parantamiseen tähtääviin hankkeisiin, on meidän ylläpidettävä pätevyyttämme ja 
asiantuntemustamme merenkulkuun liittyvissä asioissa. Tätä varten tarvitaan myös oma korkeata-
soinen kauppalaivasto, joka myös takaa turvalliset ja ympäristöystävälliset kuljetukset. Väylämme 
ovat usein vaikeasti navigoitavia ja ainutlaatuinen rannikkomme hyvin haavoittuvainen. 
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Aluksia ja satamia koskevat uudet turvasäännökset astuvat voimaan 1.7.2004 alkaen. IMO hyväksyi 
12.12.2002 muutoksia 1974 solmittuun kansainväliseen yleissopimukseen ihmishengen turvallisuu-
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desta merellä (SOLAS-yleissopimus) sekä kansainvälisen koodeksin alusten turvallisuudesta merel-
lä ja satamissa. Tämän välineen tarkoituksena on parantaa alusten meriturvallisuutta kansainvälises-
sä liikenteessä sekä niissä satamissa joita toiminta koskee. SOLAS-yleissopimuksen muutokset (uu-
si XI-2 luku) sekä A-osa ISPS-koodeksissa sisältävät pakottavia määräyksiä. ISPS-koodeksin B-osa 
koostuu puolestaan suosituksista. SOLAS-yleissopimus on tähän asti koskenut ainoastaan merenku-
lun turvallisuutta (safety) eikä merenkulun turvaa (security). ISPS-koodeksin ja SOLAS-
yleissopimukseen tehtyjen muutosten tarkoituksena on ottaa huomioon merenkulun turvaaminen 
sekä merellä että satamissa. Säännöissä mainitaan kolme eri turvallisuustasoa, ja uusien vaatimusten 
täyttäminen voi edellyttää huomattavaa uudelleenrakentamista sulkumahdollisuuksineen, laajempaa 
hallinnointia, turvallisuussuunnitelmien laatimista, matkatavaroiden läpivalaisua ja satama-alueiden 
valvontaa. Vielä on epäselvää kuinka säännöt käytännössä tulevat vaikuttamaan satamien toimin-
taan. Säännöissä on myös vaatimuksia henkilökunnan koulutuksen suhteen, mutta vielä ei ole pää-
tetty mitä kurssien tulisi sisältää.  
 
EY:n komissio on 2.5.2003 antanut ehdotuksensa asetukseksi (KOM (2003) 229 lopullinen, 
20030089 (COD), 2.5.2003) jolla IMOn edellä mainittu säännöstö liitetään yhteisölainsäädäntöön. 
Asetuksen pääasiallinen tarkoitus on toteuttaa yhteisötoimenpiteitä joilla parannetaan alusten ja 
satamien turvaa tahallisia laittomia toimia vastaan. Komissio ehdottaa lisäksi, että muutamien 
IMOn hyväksymien merenkulun turvallisuutta koskevien säännösten soveltamisalaa laajennettaisiin 
koskemaan myös maan sisäistä liikennettä. Asetuksen on lisäksi tarkoitus muodostaa pohja meren-
kulun turvallisuutta koskevien säännösten harmoniselle tulkinnalle ja toimeenpanolle, sekä tehdä 
yhteisölle mahdolliseksi valvoa säännösten tulkintaa. Komission ehdotusta käsitellään parhaillaan 
EU:n piirissä, ja tarkoituksena on, että asetus hyväksytään vuoden 2003 aikana.  
 
Työryhmä on saanut tietoonsa, että satamissa, erityisesti Maarianhaminassa, ollaan huolissaan siitä 
että uudet turvallisuusmääräykset johtaisivat siihen, että tietty matkustaja-alusliikenne muuttuisi 
mahdottomaksi. Asia koskee lähinnä Turun-Maarianhaminan-Tukholman välistä liikennettä, joka jo 
tällä hetkellä kärsii kiireellisistä aikatauluista ja lyhyistä satama-ajoista. On tähdennetty sen tärkeyt-
tä , etteivät tulevat toimenpiteet tee sen kaltaista liikennettä mahdottomaksi.  
 
Työryhmä on voinut todeta, että IMOn säännöstö mahdollistaa sopimusvaltioille kahdenkeskisten 
tai monenkeskisten kirjallisten sopimusten solmimisen koskien vaihtoehtoisia suojelutoimia lyhyillä 
kansainvälisillä merimatkoilla jotka tapahtuvat vakiintuneilla reiteillä. On myös mahdollista, että 
sopimusvaltion toimivaltainen viranomainen sallii oman lippunsa alla purjehtivan aluksen toteuttaa 
muita turvatoimenpiteitä, edellyttäen että ne ovat samantasoisia kuin kansainvälisessä säännöstössä 
säädetyt toimenpiteet.   
 
Työryhmän mielestä satamien esille nostama kysymys olisi otettava huomioon tulevassa EU:n ase-
tuksen valmistelutyössä. Lisäksi säännöstön tulevassa soveltamisessa tulisi käyttää hyväksi ne mah-
dollisuudet jotka ovat käytettävissä Maarianhaminaan ja muihin ahvenanmaalaisiin satamiin nyky-
ään saapuvan liikenteen turvaamiseksi myös tulevaisuudessa. 
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Suomalaisten merimiesten määrä on viime vuosina hieman vähentynyt. Merimiesammateissa työs-
kentelevien määrä henkilötyövuosina oli 9 535 vuonna 2001, kun se vuonna 1997 oli 10 273, mikä 
vastaa 7,2 % laskua. Vuonna 2001 suomalaisten merimiesten osuus oli 9 300 ja ulkomaisten 234, 
(2,5 %). EU-maista Suomen ohella vain Ruotsi, Espanja ja Portugali käyttävät pääasiassa oman 
maansa merimiehiä. Useimmissa EU-maissa on tyypillistä, että osa aluksen miehistöstä on kolman-
sien maiden kansalaisia, kuten filippiiniläisiä, intialaisia, kiinalaisia, puolalaisia ja Baltian maiden 
kansalaisia. Ulkomaisen työvoiman käyttö on tavallisinta rahtialussektorilla. Matkustaja-
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alussektorilla se on harvinaisempaa, sillä EU-alueella vain alle 5 % matkustaja-alusten miehistöistä 
tulee kolmansista maista.  
 
Tällä hetkellä on pulaa konepäällystöstä ja kokeneesta miehistöstä, samaan aikaan kun monet osaa-
vat merimiehet kohta siirtyvät eläkkeelle. Sen vuoksi onkin tiedotusta tehostamalla tärkeää helpot-
taa nuorten rekrytoimista merikouluihin ja aluksille.  
 
Median antamalla kuvalla yleisestä epävarmuudesta, ulosliputuksista, lakoista ja telakkakriiseistä 
on hyvin kielteinen vaikutus rekrytointiin, minkä takia tulisikin nopeasti panostaa merenkulun ima-
gon parantamiseen. On tärkeää, että työnantajat, työntekijät ja valtiovalta osallistuvat tähän työhön 
järjestöjensä kautta. Tutkimukseen ja tehokkaaseen seurantaan perustuvat onnistuneet suunnatut 
mainoskampanjat houkuttelevat jatkossakin nuoria alalle Suomessa. Merenkulkijoiden ikärakenne 
lisää rekrytointipainetta. 
 
Kansi- ja konepäällystöosastojen henkilökunnan koulutusta järjestetään lukiotasolla Ålands sjö-
mansskola -oppilaitoksessa Maarianhaminassa ja muualla Suomessa toisen asteen oppilaitoksissa 
Yrkesinstitutet Sydvästissä Turussa, Rauman ammatti-instituutissa Raumalla ja Kotkan ammatilli-
sessa koulutuskeskuksessa Kotkassa. Nämä koulutuksenjärjestäjät tarjoavat NRUMDDMDQ�� DOXVVlKN|�DVHQWDMDQ��YDKWLNRQHPHVWDULQ�MD�YDKWLSHUlPLHKHQ�NRXOXWXNVHQ��
 
Korkeakoulutason koulutusta järjestää Ahvenanmaan korkeakoulu Maarianhaminassa, sekä muualla 
Suomessa ammattikorkeakoulutasolla Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kotkassa, Satakunnan 
ammattikorkeakoulu Raumalla ja Sydväst Sjöfart Turussa. Nämä tarjoavat YDKWLSHUlPLHKHQ��PHUL�NDSWHHQLQ��YDKWLNRQHPHVWDULQ�MD�\OLNRQHPHVWDULQ�NRXOXWXNVHQ.      
 
Koulutusta on tarjolla Maarianhaminassa ja Turussa ruotsiksi sekä Kotkassa ja Raumalla suomeksi. 
Sen lisäksi on Maarianhaminassa ja Paraisilla tarjolla turvallisuuskoulutusta ruotsiksi, sekä Kotkas-
sa, Lohjalla, Upinniemessä ja Raumalla suomeksi. Palokurssit järjestetään Maarianhaminassa ja 
Upinniemellä.  
 
Ahvenanmaalla on Ahvenanmaan itsehallintolain mukaisesti päätäntävaltaa ahvenanmaalaiseen 
merimieskoulutukseen liittyvissä asioissa, muttei kuitenkaan oikeutta myöntää aluksella työskente-
lyyn vaadittavia pätevyyskirjoja. Ne myöntää Merenkulkulaitos aluksen miehityksestä, laivaväen 
pätevyydestä ja vahdinpidosta annetun asetuksen (1256/1997) mukaisesti. Luvussa neljä on lisäsel-
vitys lainsäädännöstä.  
 
Toimivaltaisen viranomaisen on kansainvälisten sopimusten mukaan valvottava merenkulkukoulu-
tusta. Tehdyn sopimuksen mukaan valvontaa suorittaa Ahvenanmaan osalta Merenkulkulaitoksen 
keskushallinto. 
 

������0HULKHQNLO|VW|Q�LNlUDNHQQH�
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Kansi- ja konepäällystöosastojen tulevan henkilöstötarpeen voi havainnollistaa kartoittamalla kysei-
sen henkilöstön nykyinen ikärakenne ahvenanmaalaisella tonnistolla ja kaikilla Suomen lipun alla 
purjehtivilla aluksilla. Tiedot vakituisesta henkilöstöstä on saatu eri varustamojen henkilöstöosas-
toilta Suomessa toimivien varustamoyhdistysten kautta.  
 
Kansi- ja konepäällystön osalta keski-ikä on samanlainen ahvenanmaalaisella tonnistolla ja kaikilla 
suomalaisilla aluksilla, kansipäällystöllä noin 45 vuotta ja konepäällystöllä noin 50, päälliköillä 
hieman enemmän, noin 50 vuotta ja konemestareilla noin 52 vuotta.  



 

  

 

25 

Kansimiehistön keski-ikä ahvenanmaalaisella tonnistolla on noin 39 vuotta, ja kaikilla suomalaisilla 
aluksilla hieman korkeampi, noin 41 vuotta. Konemiehistön keski-ikä on ahvenanmaalaisella ton-
nistolla noin 43 vuotta ja kaikilla suomalaisilla aluksilla hieman korkeampi, noin 45 vuotta. Taulu-
kosta 3 selviää merihenkilöstön ikärakenne ahvenanmaalaisen tonniston osalta ja kaikkien suoma-
laisten alusten osalta.  
 
Taulukko 3. Merihenkilöstön ikärakenne 
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Antal=Lukumäärä 
Ålder=Ikä 
Däcksbefäl=Kansipäällystö   
Däcksmanskap=Kansimiehistö 
Maskinbefäl=Konepäällystö 
Maskinmanskap=Konemiehistö 
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Lukiotason ja toisen asteen oppilaitokset tarjoavat vuosittain 80 ruotsinkielistä ja kaikkiaan noin 
260 opiskelupaikka, mutta hakijoiden määrä on vähentynyt suuresti 90-luvun lopun jälkeen ja on 
enemmän kuin puolittunut. Tämä on johtanut siihen, että koulutukseen hyväksyttyjen määrä on ol-
lut pienempi kuin aloituspaikkojen määrä. Viimeisimmässä otossa ruotsinkieliseen koulutukseen 
hakeneiden ja hyväksyttyjen määrä puolestaan on noussut. Taulukko 4 esittää hakijoiden ja hyväk-
syttyjen määrää sekä lukiotason/toisen asteen koulutuspaikat. 
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Taulukko 4. Merenkulkukoulutus lukiotasolla/toisen asteen oppilaitoksissa 
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Korkeakoulussa ja ammattikorkeakouluissa tarjotaan vuosittain noin 110 ruotsinkielistä ja kaikki-
aan noin 176 uutta opiskelupaikkaa merenkulkualan opinnoille. Näihin opintoihin hakeutuvien mää-
rä on puolittunut 90-luvun puolivälistä, mutta myös täällä ruotsinkielisen koulutuksen määrä on 
kasvanut.  
 
Viimeisten neljän vuoden aikana merenkulkualan koulutukseen hakeutuvien määrä on vähentynyt 
niin lukiotasolla/toisen asteen oppilaitoksissa kuin korkeakoulussa ja ammattikorkeakouluissakin.   
Lukiossa/toisen asteen oppilaitoksissa hakijoiden määrä on laskenut 488:sta 231:een, ja samalla 
koulutuspaikkojen määrä on heilunut 108 ja 90 paikan välillä. Yksi syy merenkulkualan vähenty-
neelle kiinnostavuudelle on varmasti olleet kaikki ulosliputtamiseen ja merenkulun ollako vai eikö 
olla –julkisuuteen liittyvät tekijät eli ”epävarmuus” meriammattien tulevaisuudesta. 
 

������3lWHY\\VNLUMDDQ�YDDGLWWDYD�W\|NRNHPXV�
�
Samassa yhteydessä kun uusi miehitysasetus 1256/1997 astui voimaan muuttuivat myös työkoke-
musta koskevat vaatimukset. Vahtimiehen pätevyyden saavuttaminen vaatii koulutuksen lisäksi 
myös 60 päivän meripalvelun, yhtä lailla kansi- ja koneosastolle jaettuna hyväksytyn harjoitusoh-
jelman, ns. ”ohjatun harjoittelun” mukaisesti. Vahtikonemestarin pätevyyden saavuttaminen vaatii 
lisäksi 120 päivän ohjatun meriharjoittelun ja vahtiperämiehen pätevyyden saavuttaminen vaatii 
vielä 300 päivän ohjatun meriharjoittelun. Tämä kokemus voidaan hankkia myös harjoittelijan toi-
miessa työssä.  
 
Kaiken kaikkiaan tarvittaisiin noin 42 ”vuosiharjoittelupaikkaa” jotta lukiotasolla ja toisen asteen 
oppilaitoksissa opiskelevat saisivat sen kokemuksen joka tarvitaan vahtimiehen pätevyyden saami-
seksi, ja lisäksi 15–20 ”vuosiharjoittelupaikkaa” korkeakoulussa ja ammattikorkeakoulussa opiske-
leville. Tällä hetkellä nämä harjoittelupaikat ovat olemassa, mutta on epävarmaa kuinka tulevaisuu-
dessa käy jos suomalaisten alusten määrä vähenee. Jo nyt on hyvin vaikeaa saada harjoittelupaikko-
ja esim. ruotsin lipun alla purjehtivilta aluksilta.  
 
 ��
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Työryhmän tehtävänä oli selvittää mahdollisuudet ahvenanmaalaisen merenkulkupolitiikan toimin-
tavapauksien lisäämiseksi itsehallintolain 29 §:n mukaisella toimivallan siirrolla, mikä mm. käsit-
täisi alusrekisterin, työeläkesuojan ja muut työnantajamaksut sekä yritysten väliset yhteistyösopi-
mukset ja yhteistyön (ks. luku 11.2). Työryhmä on myös tarkastellut tehtävää laajemmasta näkö-
kulmasta nykytilanteeseen verrattuna. Työryhmä on hahmotellut lainsäädäntöpaketin joka mahdol-
listaisi varsin lyhyessä ajassa ahvenanmaalaisen alusrekisterin luomisen. Tämän rekisterin, ja siihen 
liittyvien taloudellisten ja muiden järjestelyiden nimenomaisena tarkoituksena olisi turvata ahve-
nanmaalaisen merenkulun ja merenkulkuosaamisen tulevaisuus. Toimenpide tulisi nähdä täyden-
nyksinä valtakunnan tasossa tehdyille toimenpiteille. Työryhmä on käsitellyt asiaa sekä juridiselta 
että taloudelliselta kannalta. Työryhmä toteaa samalla, että rekisterijärjestelyitä voi kehittää edel-
leen pidemmälläkin tähtäimellä.  
 
Jo kauan on keskusteltu ja tehty selvityksiä erityisestä ahvenanmaalaisesta alusrekisteristä. Erityi-
sesti sellaisen rekisterin juridisia edellytyksiä on selvitelty moneen otteeseen (liite 2). Selvitykset 
ovat käsitelleet sekä kansalaisoikeudellisia ja EY-oikeudellisia juridisia kysymyksiä. On käyty läpi 
itsehallintolain antamat mahdollisuudet siirtää toimivaltaa merenkulkuun liittyvissä asioissa maa-
kunnalle. On myös käsitelty verotukseen, työsuhteisiin ja sosiaaliturvaan liittyviä kysymyksiä. Eri-
laisia malleja rekisterin luonteesta on hahmoteltu, aina sopimusasetuksen nojalla (itsehallintolain 32 
§) pidetystä rajoitetusta hallinnollisesta alusrekisteristä joustavan ja varustamoelinkeinolle edullisen 
kansainvälisen alusrekisterin perustamiseen, mikä sinänsä edellyttäisi pitkälle meneviä muutoksia 
itsehallintolain mukaiseen Ahvenanmaan ja valtakunnan väliseen toimivallan jakoon.  
 
Työryhmä on voinut todeta että kansainvälisestä ja kansallisesta juridisesta säännöstöstä tehdyt sel-
vitykset ja vaihtoehtoiset ratkaisumallit muodostavat riittävän pohjan asiasta tehtävälle päätökselle. 
Useita eri ratkaisumalleja on valittavissa. Ratkaisevinta on se, mitä rekisterillä halutaan saavuttaa ja 
minkä aikataulun mukaan hanke halutaan viedä läpi. 
 
Tässä vaiheessa on siis keskityttävä miettimään, minkälaiset tavoitteet halutaan saavuttaa mahdolli-
sella alusrekisterillä. Tavoite sanelee ne juridiset keinot jotka ovat käytettävissä. Keskeinen kysy-
mys on myös se, kuinka taloudellinen puoli tulisi ratkaista jos rekisteröinti mahdollistaisi tukitoi-
met. 
 
$MDQNRKWDLVWXYLD�N\V\P\NVLl� 
 

1. Tulisiko valtiollisella tasolla toteutettavien merenkulun kilpailukyvyn turvaavien toimenpi-
teiden lisäksi Ahvenanmaan osalta ryhtyä täydentäviin toimenpiteisiin, koska ahvenanmaa-
lainen talouselämä on niin riippuvainen merenkulkuelinkeinosta ja meriklusterista? 

2. Voidaanko ahvenanmaalaisen alusrekisterin perustamisella saavuttaa lisäarvoa? 
3. Tulisiko rekisterin palvella lähinnä ahvenanmaalaisen merenkulun tarpeita vai tulisiko pe-

rustaa uusi, kansainvälinen rekisteröintivaihtoehto (kuten esim. Man-saarella)? 
4. Miten rekisteri saataisiin houkuttelevaksi nykyisessä kilpailutilanteessa? Tulisiko suomalai-

sen lainsäädännön vaatimuksia helpottaa tämän rekisterin suhteen, jos ne ovat kansainvälis-
ten sopimusten vaatimuksia tiukemmat? 

5. Kuinka mahdolliset erityistoimenpiteet rahoitettaisiin? 
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Selvitystyön aikana ei ole saatu mitään yksiselitteistä vastausta ahvenanmaalaisen rekisterin tarvetta 
ja lisäarvoa koskevaan kysymykseen. Alan toimijat katsovat, että suomalaisen ja ahvenanmaalaisen 
tonniston kilpailukyvyn turvaamiseen tähtääviin toimiin tulisi ryhtyä valtakunnallisella tasolla. Sel-
vityksen perusteella voidaan tosin arvioida, että on olemassa useita tekijöitä, ns. ”kriittinen massa”, 
jotka puoltavat ahvenanmaalaisen alusrekisterin perustamista täydennyksenä niille toimenpiteille 
joihin ryhdytään valtakunnallisella tasolla. Selvitys osoittaa kuinka ratkaisevan riippuvainen Ahve-
nanmaan talous on merenkulusta ja meriklusterista.  
 
Rekisteri voidaan myös nähdä osana koulutussektorin toimintaedellytysten turvaamista, mm. niin 
että rekisteriin merkityissä aluksissa olisi harjoittelupaikkoja. Ammattitaitoisen ja kielitaitoisen me-
renkulkuhenkilöstön saatavuus on tärkeää, ei ainoastaan varustamoelinkeinon tarpeiden täyttämi-
seksi vaan myös merenkulkuhallinnoinnin tulevien tarpeiden (mm. luotsaus, jäänmurtotoiminta, 
merenkulun tarkastukset) ja maalla sijaitsevien toimintojen täyttämiseksi, niin Ahvenanmaalla kuin 
Suomessa kokonaisuudessaankin.  
 
Rekisterin luonteesta on esitetty eri mielipiteitä. Jotkin tahot alalla haluaisivat kernaasti nähdä kan-
sainvälisen rekisterin joka suosisi merkittävästi varustamoelinkeinoa, sellainen rekisteri olisi todel-
linen vaihtoehto myös Suomen ulkopuolisille varustamoille. Toiset ovat taas nähneet rekisterin 
mahdollisuutena tukea ahvenanmaalaista elinkeinoelämää. Yleisesti on tosin katsottu, että sovelta-
misalaa ei pitäisi rajoittaa laivojen ja liikennealueiden suhteen, ja että rekisterin ja varustamotoi-
minnan välillä olisi oltava yhteys. �
Rekisterin kilpailukyvyn suhteen vallitsee suuri yksimielisyys siitä, että varustamoiden ja meren-
kulkijoiden verotus on ratkaistava niin, että se johtaa tasavertaiseen tulokseen lähimpiin kilpailija-
maihin verrattuna. Tarvitaan kilpailukykyinen tonnistoverolaki ja/tai muu verolainsäädäntö joka 
mahdollistaa uudet investoinnit. Merenkulkijoiden verotukseen tulisi soveltaa nettopalkkausmallia 
tai taata työnantajamaksujen täysi palautus. Edelleen on esitetty, että Ahvenanmaan merenkul-
kuosaaminen (know-how) voitaisiin säilyttää ja sitä voitaisiin parantaa myös rekisterin avulla, jos 
sen tukitoimet ulotettaisiin myös bareboat-periaattella rahdattuihin aluksiin�joiden toimintaa hoide-
taan Ahvenanmaalta. Myös sekamiehitysten käyttöönottoa on esitetty. 
 
7\|K\SRWHHVL�±�VHXUDDYD�DVNHO 
 
Työryhmän mielestä rekisterivaihtoehdon muotoilussa tulisi edetä askel askeleelta. Nykyisessä ää-
rimmäisen kireässä kilpailutilanteessa, EU:n pian laajetessa Itämeren alueella, tulisi työryhmän mie-
lestä keskittyä sellaisiin ratkaisuihin, jotka ensisijaisesti turvaavat ahvenanmaalaisen merenkul-
kuelinkeinon ja ahvenanmaalaisen meriklusterin tulevaisuuden.  
 
Pidemmällä tähtäimellä voi tulla ajankohtaiseksi pohtia sellaisen kansainvälisen ahvenanmaalaisen 
rekisterin perustamista, joka paremmin vastaisi niitä ratkaisuja joita on valittu muilla erityisalueilla, 
kuten Man-saarella. Sellaiset ratkaisut vaatisivat muutoksia itsehallintolakiin. Pidemmällä täh-
täimellä voitaisiin myös tutkia olisiko mahdollista liittää lakiin erityissäännöksiä, jotka perustuisivat 
Ahvenanmaan verotukselliseen erityisasemaan eurooppalaisesta perspektiivistä katsottuna. 
 
Työryhmä katsoo, että nykyiseen kilpailutilanteeseen ja ahvenanmaalaisiin erityistarpeisiin sopeu-
tettu alusrekisteri voisi olla väline, jolla turvataan ahvenanmaalaisen merenkulun kilpailukyky yh-
teisön merenkulun valtiontukia koskevissa puitteissa. Ratkaisujen tulisi olla sellaisia, että ne lain-
säädännöllisesti olisivat suhteellisen nopeasti toteutettavissa. Tavoitteena tulisi olla että vuoden 
2003 aikana esitetään lainsäädännöllisiä ehdotuksia, niin että ahvenanmaalainen alusrekisteri ja 
siihen liittyvät erityisjärjestelyt olisivat sovellettavissa viimeistään 1.5.2004.  
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Työryhmä on edellä mainitun työhypoteesin perusteella selvittänyt seuraavassa ahvenanmaalaisen 
alusrekisterin (ÅFR) juridisia ja taloudellisia näkökulmia. 
 

������9RLPDVVD�ROHYD�NDQVDLQYlOLQHQ�MD�NDQVDOOLQHQ�VllQQ|VW|�
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Kansainvälinen oikeus ei miltään osin estä perustamasta useampaa kuin yhtä alusrekisteriä yhteen 
maahan. Vuoden 1982 merioikeusyleissopimus (SopS 50/1996) asettaa tiettyjä vaatimuksia alusten 
kansallisuudelle (91 artikla) ja lippuvaltioiden velvollisuuksille (94 artikla). Jokaisen valtion on 
määriteltävä ehdot, joilla alus voi saada valtion kansallisuuden, jotta se voidaan rekisteröidä ja tuo-
da maan lipun alle. On oltava todellinen yhteys (genuin link) aluksen ja valtion välillä. Lippuvaltion 
on myönnettävä alukselle kansallisuustodistus. Alus on lippuvaltion tuomiovallan alainen eli lippu-
valtion lainsäädäntö koskee alusta. Yleissopimuksen mukaan aluksen on purjehdittava vain yhden 
lipun alla. Muut valtiot eivät esimerkiksi saa ilman kansainvälisten sopimusten erityistä valtuutusta 
ryhtyä alusta koskeviin toimenpiteisiin ilman lippuvaltion suostumusta.  
 
Rekisteröinnin suhteen ei ole olemassa yksityiskohtaisempia kansainvälisiä säännöksiä. Rekisteri-
valtio voi siten määritellä rekisteröintimenettelyn sekä ne edellytykset joiden täyttyessä alus voi-
daan rekisteröidä. On tosin olemassa vakiintunut tapa, joka on kodifioitu vuoden 1986 alusten rekis-
teröinnin edellytyksiä koskevaan yleissopimukseen. Yleissopimus ei ole tullut voimaan.  
 
Merioikeusyleissopimus edellyttää, että jokaisen lippuvaltion on päätettävä aluksiin liittyvistä hal-
linnollisista, teknisistä ja sosiaalisista kysymyksistä sekä valvottava niitä. Tämä koskee muun mu-
assa meriturvallisuuteen ja miehitykseen ja miehistön pätevyyteen liittyviä asioita. 
 
Aluksen rekisteröintiin liittyy sekä julkisoikeudellisia että yksityisoikeudellisia tekijöitä. Edellä 
mainitut asiat kuuluvat lähinnä julkisoikeuden piiriin. Yksityisoikeudelliselle alueelle kuuluvat mm. 
rekisteröinnin yhteydessä rekisteröidylle omistajalle myönnettävä omistusoikeuden suoja sekä mah-
dollisuus vahvistaa aluksen kiinnitys ja kiinnityksenhaltijan tässä suhteessa nauttima suoja. Nämä 
toiminnot perustuvat kansainvälisille yleissopimuksille ja vakiintuneelle kansainväliselle käytännöl-
le.  
 
IMOn ja ILOn puitteissa on hyväksytty suuri määrä turvallisuutta, miehistöä ja sen pätevyyttä sekä 
alusten sosiaalisia olosuhteita koskevia kansainvälisiä yleissopimuksia. Suomi on ratifioinut niistä 
suurimman osan. Suomi ei ole ratifioinnin yhteydessä tehnyt mitään varaumia itsehallintoalueen 
suhteen. Suomi on myös osapuolena satamavaltioiden valvontaa koskevassa ns. Pariisin MOU:ssa 
(Memorandum of understanding).      
 
Merioikeuden alalla on myös useita kansainvälisiä yleissopimuksia jotka Suomi on ratifioinut. Me-
rilain (674/1994) olennaiset säännökset perustuvat suurelta osin näihin yleissopimuksiin. Merilaki 
on meidän yleinen merioikeudellinen lakimme ja siinä on säännöksiä mm. alusten kansallisuudesta, 
meripanttioikeudesta alukseen ja pidätysoikeudesta. Laki sisältää myös säännökset varustajan vas-
tuusta ja vastuun rajoituksista niin matkustajien ja tavaran kuljetusten suhteen kuin erilaisten vaaral-
listen rahtien, kuten öljynkin. Laissa on myös säännöksiä jotka koskevat päällikköä, havereita ja 
pelastuspalkkioita sekä oikeudenkäyntiä merioikeuskysymyksissä.    
 
(8�Q�VllQQ|VW|��
EU ei sinänsä aseta mitään vaatimuksia alusten rekisteröinnille jäsenmaissa, vaan jokaisella jäsen-
maalla on omat sääntönsä. Ainoa asia mikä tulee EU:ta ajatellen ajankohtaiseksi on se, että alusre-
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kisteri ei saa muodostua esteeksi vapaalle liikkuvuudelle ja sijoittautumisoikeudelle EU:n alueella. 
Yhteen jäsenmaahan sijoittuneella varustamolla on oikeus rekisteröidä aluksensa toisessa jäsen-
maassa tarvitsematta perustaa rekisteröintivaltioon uutta yritystä joka ottaisi aluksen omistukseensa. 
Merilain 1 luvun 1 momentti on sopeutettu tähän tilanteeseen (1302/1999). 
 
Sijoittautumisoikeuden lisäksi tulee myös voida siirtää alus yhdestä EU-alueen alusrekisteristä toi-
seen, ilman että asetettaisiin uusia teknisiä vaatimuksia.  
 
EY-oikeus on viime vuosina laajentunut nopeasti meriturvallisuuden ja merellisen ympäristön suo-
jelun alueilla. Lähinnä on ollut kyse siitä, että EY-oikeuteen on tuotu uusia keinoja joista on sovittu 
IMOn piirissä. On myös perustettu uusi eurooppalainen meriturvallisuusvirasto, EMSA, jonka teh-
tävänä on avustaa komission työtä. 
 
EU:n säännöstöllä on merkittävä rooli pohdittaessa merenkulun mahdollisia tukitoimenpiteitä. EU:n 
suuntaviivat merenkulun valtiontuille muodostavat toimintavapauden puitteet. EU:n komissio val-
voo, etteivät tukitoimet ole ristiriidassa EU:n säännösten kanssa.  
 
<OHLQHQ�NDQVDOOLQHQ�PHUHQNXONXODLQVllGlQW| 
 
Merilain 1 luvun 1 § mukaan alus on suomalainen ja oikeutettu käyttämään Suomen lippua, jos 
Suomen kansalainen tai suomalainen oikeushenkilö omistaa enemmän kuin kuusi kymmenesosaa 
aluksesta. ��
Merilain 2 § mukaan suomalaisen aluksen, jota käytetään kauppamerenkulkuun, tulee olla merkitty 
alusrekisteriin alusrekisterilain (512/93) mukaisesti. Viimeksi mainitun lain mukaan alusrekisteriä 
tulee pitää vähintään 15 metriä pitkistä suomalaisista aluksista joita käytetään kauppamerenkulussa. 
Aluksia ei saa käyttää kauppamerenkulkuun ennen kuin ne on viety alusrekisteriin ja niille on rekis-
teriviranomaisen toimesta myönnetty kansallisuustunnus. Alusrekisteriä pitää Merenkulkuhallitus, 
ja Ahvenanmaan maakunnassa lääninhallitus. Rekisterialueita ovat Ahvenanmaan maakunta ja muu 
Suomi. Lääninhallitus pitää rekisteriä niistä aluksista, joiden kotipaikka on Ahvenanmaan maakun-
ta. 
 
Alusten turvallisuutta, miehitystä, sosiaalisia oloja ja työaikaa säätelevät keskeiset kansalliset lait 
ovat: 
 
- Laki alusturvallisuuden valvonnasta (370/1995) 
- Asetus alusten katsastuksista (1123/1999) 
- Asetus aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta (1256/1997) 
- Asetus laivaväen asuintiloista aluksilla (518/1976) 
- Merilain 6 luvun 1 § päällikön kansallisuudesta (674/1994) 
- Merimieslaki (423/1978) 
- Merimieskatselmuslaki (1005/1986) ja Merimieskatselmusasetus (516/1987) 
- Merityöaikalaki (296/1976) 
- Merimiesten vuosilomalaki (433/1984) 
- Merimieseläkelaki (72/1956) 
- Työturvallisuuslaki (27/1987) 
- Sosiaaliturvalainsäädäntö. 
 
Analysoitaessa edelleen, ja valmisteltaessa mahdollista alusrekisteriä (luku 11.3) tulee tehdä arvio 
siitä, onko tarpeen muuttaa edellä mainittuja lakeja niiltä osin kuin ne koskevat Ahvenanmaalle 
rekisteröityjä aluksia.  
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$KYHQDQPDDQ�LWVHKDOOLQWR 
 
Ahvenanmaan itsehallintolaissa (1144/1991) säädetään lainsäädäntövallan jaosta eduskunnan ja 
Ahvenanmaan maakuntapäivien kesken (kts. luku 4). Useimmat alueet kuuluvat kokonaan jommal-
lekummalle lainsäädäntöelimelle, mutta muutamilla alueilla toimivalta on jaettu, eräät tahot kuulu-
vat valtakunnalle ja toiset maakunnalle. /LLWH�� sisältää kaaviomaisen esityksen niistä säädöksistä 
jotka ajankohtaistuvat merenkulun ja ahvenanmaalaisen alusrekisterin kannalta. Esitys ei ole juridi-
sesti tyhjentävä. 
 
�,WVHKDOOLQWRODLQ����� 
 
Työryhmä on tehtävänsä mukaisesti tutkinut mahdollisuuksia lisätä ahvenanmaalaisen merenkulku-
politiikan liikkumavaraa 29 §:n mukaisen lainsäädäntövallan siirron puitteissa.   
 
Valmisteltaessa vuoden 1991 itsehallintolakia keskusteltiin eräiden oikeusalueiden siirtämisestä 
maakunnan lainsäädäntövallan alle erityisesti yksityisoikeuden ja sosiaalioikeuden piirissä. Lopulta 
päädyttiin 29 §:n mukaiseen ratkaisuun. Pykälän mukaan siinä mainitut oikeudenalat kuuluvat yhä 
valtakunnan lainsäädäntövaltaan, mutta erillisen lain nojalla on annettu mahdollisuus lainsäädäntö-
vallan siirtämiseen joko kokonaisena tai osittain. Lueteltuihin oikeudenaloihin kuuluvat alusrekiste-
ri, työeläketurva ja muut sosiaalivakuutukset sekä työsopimukset ja yhteistoiminta yrityksissä.   
 
Siltä osin kun on kysymys �����Q� ��NRKGDVVD mainituista kauppa-, yhdistys- ja DOXVUHNLVWHULVWl 
sanotaan hallituksen esityksessä eduskunnalle (HE 73/1990) seuraavasti: 
 
”Lainsäädäntö kauppa-, yhdistys- ja alusrekisteristä on valtakunnallinen asia. Maakunnan erityisolosuhteet kielitaitoa 
koskevine erikoisvaatimuksineen sekä kotiseutuoikeussäännökset saattavat vastaisuudessa aiheuttaa tarpeen ylläpitää 
jossakin muodossa erityisiä ahvenanmaalaisia rekistereitä, kaksoisrekistereitä, taikka hoitaa rekisterihallintoa joiltakin 
osin. Saattaa syntyä tarve ottaa valtakunnalliseen rekisteriin tiettyjä lisätietoja esimerkiksi ahvenanmaalaisista yhtiöistä 
ja yhdistyksistä. Mainittu lainsäädäntö on tällaisista syistä otettu tähän pykälään.”   
 
Alusrekisterin siirrossa ajateltiin siis itse rekisterin hallintoa, sekä erinäisiä kysymyksiä jotka liitty-
vät Ahvenanmaan erityisasemaan, kuten kotiseutuoikeus ja ruotsin kieli. Tarkoituksena ei siis ollut 
mahdollisella tulevalla siirrolla perustaa alusten rekisteröintiin liittyviä aineellisia kysymyksiä kos-
kevaa lainsäätämisoikeutta. Tämän vahvistaa myös itsehallintolain 27 §, jossa säädetään että kaup-
pamerenkulku kuuluu valtakunnan lainsäädäntövaltaan. Kauppamerenkulun käsite kattaa esim. me-
riturvallisuutta ja merioikeutta koskevan lainsäädännön.  
 
Alusrekisterin siirtäminen maakuntapäiville ei siis sinänsä Ahvenanmaan osalta lisäisi ahvenanmaa-
laisen merenkulkupolitiikan liikkumavaraa. Sen sijaan muihin, esim. verotuksellisiin ja työoikeudel-
lisiin toimenpiteisiin yhdistetty siirto voisi muodostaa kokonaisuuden joka antaisi toivotun liikku-
mavaran. Viimeksi mainituilla alueilla tarvittaisiin kuitenkin myös lainsäädännöllisiä toimenpiteitä 
nykyisen lainsäädäntövallan jaon muuttamiseksi.  
 
Työsopimusten ja työeläketurvan suhteen itsehallintolain kehitys on ollut seuraavanlainen:   
 
Työeläketurvaa ja sosiaalivakuutuksia koskevasta 29 §:n 3 kohdasta sanotaan esityksessä seuraavas-
ti:  
 
”Työeläketurvaa ja muuta sosiaalivakuutusta koskevat kysymykset on säänneltävä niin yhtenäisesti kuin suinkin koko 
maassa. Erityisesti seuraaviin toimivallan siirtoa tällä alalla puoltaviin syihin voidaan vedota. Maakunnalle on erittäin 
tärkeää, että kyseisten vakuutusmuotojen piirissä tapahtuva pääomanmuodostus tulisi maakunnan ja sen elinkeinoelä-
män hyväksi. Toistuvasti on myös huomautettu kielellisen palvelun puutteista näillä hallinnonaloilla. On mitä tärkeintä, 
että maakunnan asukkaita palvellaan äidinkielellään nimenomaan nyt kyseessä olevan laatuisissa asioissa.” 
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Tavoitteena on siis ollut mahdollisimman yhtenäinen sääntely koko maan osalta. Itsehallintolain 
mukainen osittainen tai kokonainen lainsäädäntövallan siirtäminen koskisi lähinnä sitä taloudellista 
hyötyä jonka itse vakuutustoiminta voi tuoda maakunnalle sekä kysymystä kielellisistä palveluista.  
 
Työsopimuksia ja yhteistoimintaa yrityksissä koskeva lainsäädäntövalta siirtyi ��� ��Q� �� NRKGDQ�
mukaan uudessa itsehallintolaissa valtakunnan lainsäädäntövaltaan. Vanhassa laissa valta kuului 
maakunnalle. Esityksessä sanotaan:  
 
”Voimassa olevan itsehallintolain [670/1951] mukaan työsopimusta, työsääntöjä ja oppisopimusta koskeva lainsäädän-
tövalta kuluu maakunnalle, kun taas muun muassa työsuojelu kuuluu valtakunnan toimivaltapiiriin. Työsopimuslainsää-
däntöön on itsehallintolain säätämisen jälkeen otettu yhä suuremmassa määrin työsuojeluun liittyviä säännöksiä. Tämän 
johdosta on katsottu perustelluksi, että työlainsäädäntö kokonaisuudessaan luetaan valtakunnan lainsäädäntövaltaan 
kuuluvaksi. Pienehkönä poikkeuksena tästä pääsäännöstä on maakunnan ja kunnan palveluksessa olevia henkilöitä 
koskevat virkaehtosopimukset.” 
 
Vuoden 1996 lainmuutoksen myötä (HE 43/1996) valtakunnan ja maakunnan välistä lainsäädäntö-
vallan jakoa korjailtiin eläkkeiden ja työsopimusten osalta �XXVL�WHNVWL�RQ�DOOHYLLYDWWX�� 
 �����Q���NRKGDVVD säädetään: 
 
…kuntien palveluksessa olevien henkilöiden ja kunnallishallinnon luottamushenkilöiden työeläke-
turvaa sekä muiden henkilöiden työeläketurvaa 18 §:n 2 a2 kohdassa säädetyin poikkeuksin ja muu-
ta sosiaalivakuutusta, 
 
ja �����Q���NRKGDVVD: 
 
… työsopimusta 18 §:n 14 kohdassa3 oppisopimuksesta säädetyin poikkeuksin ja yhteistoimintaa 
yrityksissä. 
 
Muutosten tarkoituksena oli työsuhteiden ja eläke-etujen osalta palata siihen järjestelmään jota oli 
sovellettu maakunnassa niihin, jotka olivat julkisoikeudellisessa tai yksityisoikeudellisessa työsuh-
teessa maakunnan kanssa. 
 
29 §:n 3 ja 6 kohta mahdollistavat lainsäädäntövallan siirron esim. merityösopimusten ja eläkejär-
jestelyjen osalta maakunnan toimivaltaan.  
 
Itsehallintolain perustelujen valossa, koskien mm. tavoitteita koko maan kattavasta yhtenäisestä 
lainsäädännöstä sekä johtuen valtakunnan nykyisestä merenkulkupoliittisesta tilanteesta ja niistä 
keskusteluista joita on käyty valtakunnallisella tasolla työoikeudellisesta lainsäädännöstä ja meren-
kulkijoiden yleissopimuksista, on tätä mahdollisuutta kuitenkin pidettävä nykytilanteessa varsin 
rajoitettuna. Lainsäädäntövallan siirto vaatisi lainmuutosta eduskunnassa. Koska kuitenkin erityises-
ti merenkulkijoiden piirissä on selvästi vastustettu suomalaisen työoikeudellisen lainsäädännön ja 
eläketurvaan liittyvän lainsäädännön avaamista tavalla joka saattaisi heikentää suomalaisten meri-
miesten asemaa, voidaan arvioida että olisi vaikeaa löytää tarpeeksi painavia syitä muuttaa lainsää-
däntövaltaa tässä suhteessa valtakunnan ja Ahvenanmaan välillä.  
 

                                                 
2 18 § 2 a kohta kuuluu: 
maakunnan palveluksessa olevien henkilöiden ja maakuntahallinnon luottamushenkilöiden sekä maakunnassa toimivien 
peruskoulujen rehtorien, opettajien ja tuntiopettajien työeläketurvaa. 
3 18 § 14 kohta kuuluu: 
opetusta, oppisopimusta, kulttuuria, urheilua ja nuorisotyötä; arkisto-, kirjasto- ja museolaitosta 27 §:n 39 kohdassa 
säädetyin poikkeuksin. 
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Itsehallintolain 29 §:n tällä hetkellä tarjoamien ahvenanmaalaisen merenkulkupolitiikan liikkuma-
varan lisäämisen mahdollisuuksien analysoinnista voidaan vetää seuraavat johtopäätökset. Alusre-
kisterin siirto ei sinänsä lisäisi liikkumavaraa, mutta siirto yhdessä muiden toimenpiteiden kanssa 
antaisi toivotun liikkumavaran. Laki mahdollistaa työ- ja eläketurva-asioiden suhteen pienen lain-
säädäntövallan siirron, mutta nykyisen sääntelyn perusteella ja yleisen tilanteen vallitessa voidaan 
arvioida ettei tässä vaiheessa ole olemassa riittäviä edellytyksiä lainmuutokselle.  
 

������7l\GHQWlYl�DOXVUHNLVWHUL�±�c)5�
 
Työryhmä on avannut hieman laajemman näkökulman ahvenanmaalaisen meriklusterin piristämi-
seksi ja edistämiseksi viitaten edellä mainittuihin perusteisiin, esitettyyn työhypoteesiin ja niihin 
johtopäätöksiin jotka on vedetty itsehallintolain 29 §:stä. Työryhmä on tarkastellut sellaista alusre-
kisteriratkaisua, jonka voisi toteuttaa suhteellisen nopeasti eduskunnan yksinkertaisella lainsäädän-
töjärjestyksellä. Maakunta osallistuisi itsehallintolain 33 §:n mukaisesti valmistelutyöhön. Rekisteri 
voitaisiin myöhemmässä vaiheessa itsehallintolain 29 §:n nojalla siirtää Ahvenanmaan toimivaltaan.  
 
Alusrekisterin on työryhmän mielestä lähtökohtaisesti täytettävä ainakin seuraavat vaatimukset: 
 

1. alusrekisterin on tarjottava ahvenanmaalaiselle tonnistolle sellaisia taloudellisia etuja, että se 
tarjoaisi kilpailukykyisen rekisteröintivaihtoehdon niissä tapauksissa kun harkitaan alusten 
ulosliputtamista tai ulosliputus on jo tehty, tai kun päätetään uudishankintojen rekisteröin-
nistä, 

2. rekisterin on turvattava ahvenanmaalaisen merenkulkuelinkeinon ja meriklusterin tulevai-
suus, ja sitä kautta säilytettävä ja vahvistettava sellaista merenkulkuosaamista, joka edistää 
turvallista ja ympäristöystävällistä merenkulkua kaikissa tilanteissa, myös vaikeissa jää-
olosuhteissa, 

3. turvallisuustason ja muiden vaatimusten tulee olla vähintään sillä tasolla jota vaaditaan kan-
sainvälisissä yleissopimuksissa sekä EY-oikeudessa, joihin Suomi on sitoutunut, 

4. alusrekisterin tulee olla osa niistä pyrkimyksistä joiden tavoitteena on tukea ahvenanmaa-
laisten ja suomalaisten merenkulkijoiden työllisyyttä, 

5. rekisteriin liittyvissä taloudellisissa ratkaisuissa tulisi erityisesti ottaa huomioon merenkulki-
joiden sosiaali- ja eläketurvaan liittyvät kysymykset. 

 
Kansainväliset velvoitteet, EY-oikeus ja kansallinen lainsäädäntö itsehallintolaki mukaan luettuna 
muodostavat puitteet niille toimintamahdollisuuksille joita voidaan käyttää pohdittaessa aineellisia 
säännöksiä jotka koskisivat kyseiseen rekisteriin merkittyjä aluksia. Perustettaessa alusrekisteriä 
Ahvenanmaalle olisi ratkaistava kuinka Suomen/Ahvenanmaan kansalaisoikeudelliset velvoitteet 
jaettaisiin Ahvenanmaan ja valtakunnan kesken.  
 
Harkittaessa rekisterin perustamista on selvitettävä seuraaviin osa-alueisiin liittyviä kysymyksiä: 
rekisteröintimenettely ja –maksut, varustamoiden ja merenkulkijoiden verotus, mahdollisuus ulottaa 
rekisteri ja tukitoimenpiteet koskemaan myös bareboat-rahdattuja aluksia, merenkulun turvallisuus-
vaatimukset, miehitys- ja pätevyysvaatimukset sekä yleissopimukset. Sosiaali- ja eläketurva on 
myös otettava huomioon.  
 
Työryhmä on edellä mainittujen lähtökohtien perusteella hahmotellut ahvenanmaalaisiin tarpeisiin 
sopeutetun rekisteröintivaihtoehdon. Rekisteröintiehdotus luotaisiin lainsäädäntöpaketin avulla, 
johon kuuluisi erityinen valtakunnan laki Ahvenanmaan alusrekisteristä sekä lainmuutoksia olen-
naisessa valtakunnan lainsäädännössä, jotta luotaisiin Ahvenanmaan alusrekisteriä koskevia erityis-
säännöksiä. Lähtökohtaisesti Ahvenanmaan alusrekisteriä koskeva laki perustuisi Alusrekisterila-
kiin, 512/1993 (ARL). 
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Seuraavassa esitellään tekijöitä jotka ovat olennaisia lakipaketin jatkovalmistelussa: 
 
D��$OXVUHNLVWHUL�MD�DOXVWHQ�NLLQQLW\NVHW�
 
/DNL�$KYHQDQPDDQ�DOXVUHNLVWHULVWl��c)5��

• Lain tulisi koskea Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröityjä aluksia 
• ÅFR:ään rekisteröinnin kansallisuusvaatimus olisi sama kuin merilain 1 luvun 1 § (60 % 

suomalainen omistus + EU-säädös). Tässä yhteydessä olisi myös selvitettävä kuinka itsehal-
lintolain 11 §:n säädös elinkeino-oikeudesta olisi otettava huomioon. 

• Lain tulisi mahdollistaa bareboat-rahdattujen alusten rekisteröinti erityisen lupamenettelyn 
avulla (vrt. merilain 1 luvun 1 § 3 momentti). 

• Lain tulisi velvoittaa yli 15 metrin mittaisten kauppamerenkulussa käytettävien alusten re-
kisteröintiin (vrt. ARL:n 1 §). 

• Vapaaehtoisen rekisteröinnin tulisi olla mahdollista jos alus on vähintään 10 metrin mittai-
nen ja sitä käytetään kauppamerenkulussa (kts. ARL 2 §). 

• Rekisteriä pidettäisiin myös rakenteilla olevista aluksista. (kts. ARL 3 §). 
• Maakunta perustaisi rekisteriviranomaisen (kts. ARL  4 §). Itsehallintolain 32 §:n mukaan 

tehtävä voitaisiin sopimusasetuksella antaa Ahvenanmaan lääninhallitukselle, joka hoitaa 
Suomen alusrekisteriä Ahvenanmaalla.  

• Valtakunnan alusrekisterilain muut säädökset tehtäisiin viittauksella sovellettaviksi.  
• Mahdolliset erilliset säännökset koskien muutoksenhakua rekisteröintiasioissa, foorumissa, 

jne. 
• Ahvenanmaan lippu. Itsehallintolain 18 §:n 3 momentin mukaan maakunnalla on lainsää-

däntöoikeus koskien maakunnan lipun käyttämistä maakuntaa kotipaikkanaan pitävillä rah-
tialuksilla.  

• Valmistelussa tulisi varmuuden vuoksi myös selkeyttää, ettei nykyiseen meriturvallisuus-
säädösten ja merioikeudellisen lainsäädännön soveltamiseen suunnitella mitään muutoksia. 

 
$OXVNLLQQLW\NVHW 
 
- Aluskiinnityslain (211/1927; 513/1993) soveltamisalaa voitaisiin laajentaa käsittämään myös Ah-
venanmaan alusrekisteri.  
 
E��9DUXVWDPRLGHQ�MD�PHUHQNXONLMRLGHQ�YHURWXV 
  7DYRLWH 
 
Rekisteröintivaihtoehdon houkuttelevuuden vaatimuksena on se, että rekisteriin on liitettävä sellai-
sia tukitoimenpiteitä jotka tekevät siitä kilpailukykyisen lähimpien kilpailijamaiden järjestelyihin 
verrattuna.  
 .HLQRW 
 

• Todellinen tonnistoverojärjestelmä ja/tai varustamoiden alushankintavarausjärjestelmä tulisi 
toteuttaa tonnistoverolain (476/2002) muutoksella tai muulla verolainsäädännöllä. 

• Sekä rahti- että matkustaja-alusten osalta olisi toteutettava joko nettopalkkausjärjestelmä, 
täysimääräinen työnantajamaksujen palautus tai näiden yhdistelmä, lisäämällä uusi luku la-
kiin ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta (1707/1991) tai laatimalla uusi erillinen laki.  

• Järjestelmä koskisi sekä ulkomaanliikenteen rahti- että matkustaja-aluksia. 
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• Alusten miehityksen suhteen voitaisiin noudattaa nykyistä 50 % sääntöä joka koskee ulko-
maanliikenteen rahtialuksia. Säännön ulottamista koskemaan myös matkustaja-aluksia tulisi 
selvittää tarkemmin jatkossa. 

• Järjestelmä voisi koskea myös aluksia jotka olisi  bareboat-rahdattu Ahvenanmaalle ja rekis-
teröity Ahvenanmaan alusrekisteriin aluksen toimiessa ratkaisevassa määrin Ahvenanmaalta 
käsin. 

• Järjestelmä voisi asettaa tiettyjä ehtoja; esim. varustajan/toiminnanharjoittajan tulisi tarjota 
aluksella tietty määrä harjoituspaikkoja.    

 
Luvussa 12 kuvaillaan rahoitukseen liittyviä kysymyksiä. 
 
F��6RVLDDOL��MD�HOlNHWXUYD�
�7DYRLWH��
Merenkulkijoiden sosiaali- ja eläketurva tulisi järjestää niin, että turva olisi edelleen saatavilla riip-
pumatta siitä minkä mallin mukaisesti työvoimakustannuksia laskettaisiin.  
 .HLQRW��
Tässä yhteydessä tarvittavista lainsäädäntömuutoksista tulisi tehdä jatkoselvitys. 
 
G��0LHKLW\V��MD�SlWHY\\VYDDWLPXNVHW 
   7DYRLWH 
 
Ahvenanmaan alusrekisteriin rekisteröityjen alusten tulee miehitys- ja pätevyysvaatimusten osalta 
noudattaa niitä kansainvälisiä yleissopimuksia jotka Suomi on ratifioinut sekä myös voimassa ole-
vaa asiaa koskevaa EY-oikeutta ja siten edistää merenkulun turvallisuutta. 
 .HLQRW 
 
Voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä olisi tarkistettava jotta selvitettäisiin mahdolliset muutos-
tarpeet.  
Työmarkkinaosapuolet voivat myös sopivalla vuorottelujärjestelmällä vaikuttaa miehitykseen ja 
miehityskustannuksiin.  
 
H��$OXVWHQ�WXUYDPllUl\NVHW 
 7DYRLWH��
Ahvenanmaan alusrekisteriin rekisteröityjen alusten turvamääräysten tulee noudattaa niitä kansain-
välisiä yleissopimuksia jotka Suomi on ratifioinut sekä myös voimassa olevaa EY-oikeutta ja siten 
edistää merenkulun turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä. 
 .HLQRW 
 
Voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä olisi tarkistettava jotta selvitettäisiin mahdolliset muutos-
tarpeet. 
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����5$+2,7861b.g.2+7,$�
 
Työryhmän lähtökohtana on ollut nykyisen kauppalaivaston säilyttäminen Suomen lipun alla. Ton-
nisto voi vaihdella hieman myynneistä ja uusista investoinneista johtuen. Kesäkuun 19. päivänä 
2003 suomalaisen tukijärjestelmän piirissä oli 111 rahtialusta (1 003 194 bt) ja 15 matkustaja-alusta 
(445 795 bt). Suurin osa rahtialuksista on Manner-Suomesta kun taas useimmat matkustaja-alukset 
ovat Ahvenanmaalta.  
 
7\|YRLPDDQ�OLLWW\YLl�YHURMD�MD�PDNVXMD 
 
Tukimalli on tällä hetkellä laadittu siten, että varustamot maksavat verot ja palkan sivukulut. Valtio 
maksaa sitten jälkikäteen valtion talousarvioon otetun tuen. Taulukosta 4 käy ilmi varustamoille 
vuonna 2002 maksetut korvaukset työvoimaan liittyvien kulujen kattamiseksi.  
 
Taulukko 4. Vuonna 2002 varustamoille maksetut tuet työvoimakulujen korvaamiseksi  
Alustyyppi  Maksettu kaikille va-

rustamoille  
Euroa 

Maksettu ahvenanmaa-
laisille varustamoille 
Euroa 

Maksettu ahvenanmaa-
laisille varustamoille, 
prosentteina kaikista 
maksetuista tuista 

Rahtialus  39 465 760 5 807 146 15 
Matkustaja-alus 26 484 047 16 353 940 62 
Yhteensä 65 949 807 22 161 086 34 
 
Taulukoista 5 ja 6 ilmenee työntekijöiden ja työnantajien työvoimakustannukset. On huomattava, 
että taulukko on viitteellinen ja ettei se  tyhjentävää tietoa täsmällisistä kustannuksista. Merenkulku-
laitoksen maksamista tuista ilmenee, että rahtialusten osalta palkkavero on keskimäärin noin 21–22 
%, kun se matkustaja-aluksilla puolestaan on noin 19 %. 
 
Taulukko 5. Kaavio työntekijän maksuista 
 % Lakisääteinen Työehtosopimuksen 

mukainen 
Palautetaan 
Rahtialukset 

Palautetaan 
Matkustaja-
alukset 

Valtion ja kunnan tulo-
vero, noin 
-rahtialukset 
-matkustaja-alukset 

 
 
21,5 
19 

X  X 97 % 
veroista 

      
Merimieseläkekassa 10,50 X    
Työttömyysvakuutus 1,40 X    
Merimiespalvelutoimisto 0,10     
  
Taulukko 6. Kaavio työnantajan maksuista 
 % Lakisääteinen Työehtosopimuksen 

mukainen 
Palautetaan 
Rahtialukset 

Palautetaan  
Matkustaja-
alukset 

Sosiaaliturvamaksu 6,00 X  X 0 
Työttömyysvakuutus 3,26 X  X 0 
Tapaturmavakuutus 3,43 X  X 0 
Ryhmähenkivakuutus 0,08  X X 0 
Tapaturmavakuutus, 
vapaa-aika 

0,10  X  0 
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Lisävakuutus, vapaa-
aika 

0,10  X X 0 

Merimiepalvelutoimisto 0,10 X   0 
Merimieseläkekassa 10,50 X  X 0  
 
Yhteensä palautetaan rahtialusten osalta noin 42 % bruttopalkoista, eli kaikki palkkaverot ja palkan 
sivukulut, kun matkustaja-alusten tuki kattaa 97 % palkkaveroista, mikä tekee 18,3 % bruttopalkas-
ta.  
 
Tasavertaisen kilpailutilanteen saavuttamiseksi Ruotsiin verrattuna olisi matkustaja-alusten tuki 
kasvatettava täysimääräiseksi. Se merkitsisi nykyisten matkustaja-alustukien kaksinkertaistamista. 
Jos matkustaja-alusliikenteen tuki ulotettaisiin kattamaan myös kaikki sosiaalimaksut ja muut laki-
sääteiset palkan sivukulut, muodostuisi tuen määräksi noin 40 % bruttopalkasta. Lisätuen tarve kai-
kille 15 olemassaolevalle matkustaja-alukselle olisi silloin noin 27 miljoonaa euroa vuodessa. Mak-
simaalisesta tuesta huolimatta suomalaisten matkustaja-alusten kustannustasoa ei voi laskea samalle 
tasolle jolla Virolaiset alukset toimivat.  
 
Meriklusteriraportin mukaan yhteiskunnan tappioiksi muodostuisi noin 4,19 miljoonaa euroa, jos 
300 ihmistä työllistävä alus ulosliputettaisiin. Mikäli uusi lippuvaltio olisi Ruotsi, merkitsisi se että 
kaikki sosiaaliturva- ja muut maksut maksettaisiin EU:n lippuvaltioperiaatteen mukaisesti lippuval-
tiolle. Pohjoismaisesta sosiaaliturvasopimuksesta (Suomen ja Ruotsin välillä) seuraa, että Suomen 
kansalaisen sosiaaliturvan kustannukset maksaa Suomen valtio silloinkin kun henkilö on ruotsalai-
sen työnantajan palveluksessa. Ruotsin valtio maksaa siis Suomessa asuvan suomalaisen merimie-
hen sosiaaliturvamaksuja ainoastaan sellaisessa tapauksessa jossa Ruotsin sosiaaliturvajärjestelmä 
takaisi paremmat edut kuin Suomen vastaavat. Siinä tapauksessa Ruotsi maksaisi erotuksen.  
 
Kaikkien 15 matkustaja- ja autolautan merityötulojen verojen summaksi lasketaan noin 27,3 mil-
joonaa euroa. Kuntien osuus on silloin noin 18 miljoonaa euroa. 
 
9DUXVWDPRLGHQ�YHURWXV 
 
Taulukosta 7 ilmenee yhteisöveron jako kuntien, valtion ja seurakuntien välillä. Varustamoyhtiöi-
den verotuksella on nykyään vähäisempi merkitys kunnille johtuen siitä, että niiden osuus yhteisö-
veroista on laskenut. 
 

Valtio  78,55 % 
Kunta 19,75 % 

Yhteisövero 

Seurakunta 1,70 % 
   
Suomalaiset varustamot maksoivat vuosina 2000–2002 yhtiöiden voitoista veroa yhteensä 16–17 
miljoonaa euroa vuodessa. Ainoastaan 4–5 varustamoa on ylipäätään maksanut veroa, ja niistä 3 on 
ahvenanmaalaisia. Jos oletetaan, että noin puolet veroista tulee jaetuista osingoista, merkitsisi ton-
nistoveromalli sitä, että yhteiskunnan verotulot vähenisivät noin 8 miljoonalla eurolla, edellyttäen 
että varustamot valitsevat tonnistoverotuksen. 
 
/DDMHQQHWWX�WXNL 
 
Laajennetussa tuessa on nähtävä mahdollisuus löytää muita malleja maksimaalisen tukitason sovel-
tamiseksi työvoimakuluihin.  
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Yhtenä mahdollisuutena olisi ottaa käyttöön täysimääräinen nettopalkkaus. Siinä tapauksessa lain-
säädäntöä olisi uudistettava niin, että työnantaja vapautettaisiin velvollisuuksistaan valtiota kohtaan. 
Työnantaja maksaisi ainoastaan nettopalkkaa suoraan palkansaajalle.  
 
Tämä vaihtoehto on varustamoille yksinkertaisempi ja vähentää myös viranomaisten hallinnollista 
taakkaa. Ongelmana on se, että kunnat jäisivät ilman verotuloja, mistä kärsisivät erityisen kovasti 
monet ahvenanmaalaiset kunnat. Mikäli veroja ei makseta ensi vaiheessa vaan ne voitaisiin pitää 
suoraan varustamotoiminnan piirissä, mikä vaikuttaisi yksinkertaisemmalta järjestelyltä, olisi siitä 
seurauksena se, että ahvenanmaalaiset kunnat eivät todennäköisesti voisi laskea merenkulkutuloista 
saatavien verojen varaan. Jotta kunnat eivät jäisi paitsi verotuloista, olisi tuki muotoiltava niin, että 
merityötuloista maksettavat verot ensin maksettaisiin, ja sitten korvattaisiin varustamoille. Meren-
kulun parissa työskentelevät muodostavat joissakin kunnissa huomattavan osan työvoimasta, ja si-
ten myös veronmaksajista. Toisaalta myös kannattavuuden heikentymisesta seuraa yrityksistä saa-
tavien verotulojen väheneminen, mistä johtuen kunnat joutuvat tulevasta kehityksestä riippumatta 
varautumaan siihen, että yhteisöverojen merkitys tulee jatkossa olemaan kunnallistaloudessa merki-
tykseltään vähäisempää. 
 
Eräs yhdistelmävaihtoehto olisi se, että työnantajalta poistettaisiin velvollisuus maksaa valtiovero-
tusta vastaava osa työntekijöiltä perittävistä ennakonpidätyksistä. .XQQDOOLVYHURQ�RVXXV��HOlNHPDN�VXW�MD�PXXW�SDONDQ�VLYXNXOXW�PDNVHWWDLVLLQ�HGHOOHHQ�EXGMHWLQ�XONRSXROLVHQD�DYXVWXNVHQD.  
 
$KYHQDQPDDODLVHQ�UHNLVWHULQ�UDKRLWXV 
 
Ahvenanmaalaisen rekisterin rahoituskysymykset riippuvat pitkälti siitä, millaisiksi rekisteriin 
mahdollisesti liittyvät tukijärjestelyt muotoutuvat. Edellisessä jaksossa on selvitetty niitä yleisiä 
olosuhteita, jotka voivat muodostaa perustan myös pohdittaessa ahvenanmaalaisen rekisterin tarvit-
semia varoja.  
 
Työryhmä katsoo, että jatkotyössä olisi esitettävä yksityiskohtaisia laskelmia tukitoimien rahoitus-
tarpeesta ja siitä, miten rahoitus olisi järjestettävä valtakunnan ja Ahvenanmaan kesken.  
 
Arvioitavia kysymyksiä ovat: 

¾�kuinka monta ja minkä tyyppisiä aluksia järjestelmään kuuluisi, 
¾�kuinka monta merenkulkijaa alukset työllistävät, 
¾�kuinka korvaus- tai nettopalkkausjärjestelmä toimisi varustamoille, merenkulkijoille, kunnil-

le ja valtiolle, 
¾�kuinka taattaisiin tehokas eläkejärjestelmä merenkulkijoille ja kuinka se rahoitettaisiin? 

 
 
 
 

����7b0b1+(7.,1(1�8+.$.89$�
 
Tämänhetkinen yleinen uhkakuva on se, että varustamot siirtävät kaikki aluksensa kilpailukykyi-
semmän lipun alle, matkustaja- ja risteilyalusten tapauksessa todennäköisimmin Ruotsin lipun alle. 
Se merkitsisi monien työpaikkojen menetystä ja lisäksi sillä olisi suuria taloudellisia vaikutuksia 
erityisesti Ahvenanmaalle, jossa vaikutukset tuntuisivat paljon voimakkaammin kuin muualla Suo-
messa. Varustamoita voi pitää suuren klusterin napoina ja silloin nähdään että ulosliputuksella olisi 
valtavat seuraamukset yhteiskunnalle.  
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Ahvenanmaalaiselta kannalta ongelmaa voi tarkastella kahdesta näkökulmasta: ahvenanmaalaiselle 
yhteiskunnalle aiheutuvat seuraukset ja merenkulkuelinkeinolle aiheutuvat seuraukset. 
 
Ahvenanmaalaiselle yhteiskunnalle uhkakuva on seuraavanlainen: 

¾�Naapurimaihin verrattuna epäedullisista kilpailuolosuhteista johtuen ahvenanmaalaisen 
merenkulun ulosliputuksen riski on suuri, millä olisi vakavia seurauksia 
ahvenanmaalaiselle taloudelle ja työllisyydelle. Mittava ulosliputus murentaisi 
ahvenanmaalaista veropohjaa ja tekisi maakunnasta täysin riippuvaisen valtiollisesta 
nettotuesta.  ¾�Yksittäisille merenkulkualalla työskenteleville mahdollisten ulosliputusten seuraukset oli-
sivat luultavasti vähäisempiä. Nettoansiotaso säilyisi suurin piirtein nykyisellä tasolla ja 
olisi edelleen täysin mahdollista asua Ahvenanmaalla, joskin muodollinen asuminen muu-
alla toisikin etuja. 

¾�Pidemmällä tähtäimellä merenkulkualan kehitysedellytyksillä tulee mitä todennäköisim-
min olemaan pidemmälle meneviä vaikutuksia. Lipunvaihto olisi tuhoisaa niin yhteisöve-
ron kuin ansioverojenkin kannalta.  

¾�Vähentyvällä merenkululla olisi todennäköisesti äärimmäisen vakavat seuraukset muulle 
ahvenanmaalaiselle elinkeinoelämälle ja alihankkijoille.     

¾�Vähentynyt merenkulkuelinkeino muodostuisi myös uhaksi Ahvenanmaan merenkulku-
koulutukselle. Jos koulutus lakkautetaan, näivettyy myös ahvenanmaalainen merenkul-
kuosaaminen ennen pitkää.  

¾�Merenkulun parissa työskentelevien määrä muodostaa noin 12 % kaikista Ahvenanmaan 
työllistetyistä. Ulosliputus tai työpaikkojen äkillinen väheneminen voi myös johtaa laajaan 
poismuuttoliikkeeseen ja sitä kautta väestöpohjan pienenemiseen.  

 
Itse elinkeinolle uhkakuva on seuraavanlainen: 
 

¾�Matalapalkkamaiden sekä suurempia tukia jakavien ja/tai matalamman palkkatason EU-
maiden kilpailu lisääntyy EU:n laajenemisen yhteydessä samalla kun Suomi ainoastaan 
osittain sopeuttaa merenkulkuaan EU:n kilpailuehtoihin. Tämä voi johtaa maan varustamo-
toiminnan asteittaiseen alasajoon. 

¾�Korkeat pääomakustannukset estävät ja vaikeuttavat uusia investointeja.   
¾�Monet merityöntekijät lähestyvät eläkeikää, mikä voi johtaa työvoiman kysynnän ja tar-

jonnan väliseen epätasapainoon. 
¾�Verosäädökset ja työmarkkinalainsäädäntö vaikeuttavat varustamotoimintaa. 
¾�Byrokratia ja tiukat säännökset vaikeuttavat varustamoalan yrittäjyyttä. 
¾�Elinkeinoelämän edustajat väittävät myös että saartotoimenpiteet antavat työntekijäpuolel-

le mahdollisuuden pysäyttää koko toiminta, mikä muodostaa todellisen uhan vakavine seu-
rauksineen. 

¾�Uudet tupakan ja alkoholin tuontimääräykset sekä suomalaisen ja ruotsalaisen alkoholive-
rotuksen harmonisointi vaikuttavat matkustaja-alusten kannattavuuteen. 

¾�Tulevaisuuden uhkakuva on seuraava: mahdolliset tulevat tilaukset rekisteröidään muualle 
kuin suomeen, minkä seurauksena alalla menetetään satoja, klusterivaikutukset mukaan lu-
ettuina tuhansia työpaikkoja. Tällä olisi äärimmäisen kielteisiä vaikutuksia erityisesti Ah-
venanmaan taloudelle. Sellainen kehitys vaatisi myös uudelleenarviointia niiden resurssien 
suhteen jotka on suunnattu alan koulutukseen. 

 ������
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Merenkulku on ahvenanmaalaisen talouden ja työllisyyden perusta, sillä se luo noin 36 % ahve-
nanmaalaisesta bruttokansantuotteesta. Vastaava luku valtakunnan tasolla on 0,8 %. Merenkul-
kusektori muodostaa lähes 50 % elinkeinoelämän jalostusarvosta Ahvenanmaalla (bruttokansantuot-
teen julkisen talouden osuus pois luettuna). Merenkulku työllistää Ahvenanmaalla�12,6 % kaikista 
työllistetyistä ja merenkulkupalvelut muodostavat lähes 25 % ahvenanmaalaisista työpaikoista. 
 
Työryhmä toteaa edelleen, että ahvenanmaalainen merenkulku muodostaa olennaisen osan koko 
suomalaisesta merenkulusta. Ahvenanmaan merenkulku työllistää yhteensä noin 3 700 henkeä, jois-
ta suurin osa asuu mantereella. Jos edelleen otetaan huomioon koko Suomen meriklusteri, on liike-
vaihto 11,3 miljardia euroa ja työllistävä vaikutus 47 000 henkeä.  
 
.LOSDLOXWLODQQH 
 
Tekemänsä selvityksen ja merenkulkusektorin eri toimijoilta saatujen tietojen perusteella voidaan 
todeta, että merenkulkuelinkeinon perustavaa laatua olevat ongelmat ovat samat sekä 
Ahvenanmaalla että valtakunnassa. 
 
Työryhmä haluaa painottaa, että ahvenanmaalainen merenkulku sekä meriklusteri ovat merkityksel-
tään täysin keskeisiä Ahvenanmaan taloudelle. Toimenpiteet, joihin joko ryhdytään tai ei ryhdytä, 
voivat vaikuttaa Ahvenanmaahan merkittävästi voimakkaammin kuin valtakunnan tasolla. Sen li-
säksi lamaantunut Ahvenanmaalainen talous vaikuttaa välittömästi koko valtakunnan talouteen. 
Työryhmän mielestä on siksi tärkeää, että Ahvenanmaan erityisolosuhteet otetaan huomioon laadit-
taessa merenkulkupoliittisia ratkaisuja valtakunnan tasolla. Elleivät valtakunnallisen tason yleiset 
toimenpiteet luo riittäviä edellytyksiä, edellyttävät Ahvenanmaan erityisolosuhteet ahvenanmaalai-
sen alusrekisterin kaltaisia erikoisjärjestelyjä. 
 
Tulevaisuudenusko merenkulkuelinkeinon jatkumiseen Suomen lipun alla on tällä hetkellä suhteel-
lisen heikko, siitä huolimatta että kuljetusten tarve Itämerellä kasvaa laajentumisen vuoksi ja Eu-
roopassa tieverkon ruuhkaisuudesta johtuen. Erityisesti matkustaja-alusten kilpailutilanne on epäta-
sa-arvoinen ja äärimmäisen kireä. Käyttökulut, eritoten miehistökustannukset ovat korkeat ja saarto-
toimenpiteitä pidetään uhkana. 
 
Euroopan komissio uudisti ja hyväksyi vuonna 1997 merikuljetusten valtiollisen tuen suuntaviivat. 
Tarkoituksena on ylläpitää jäsenmaiden kauppalaivastojen kilpailukykyä ja lisätä alusten lukumää-
rää jäsenvaltioiden alusrekistereissä.  
 
Monet EU:n merellisistä jäsenmaista ovat jo sopeuttaneet säännöstönsä pitkälti EU:n suuntaviivojen 
mukaiseksi. Suomi on rahtialuspuolella luonut miehistökuluja koskevan tukijärjestelmän, joka suh-
teellisen hyvin parantaa suomalaisten alusten kilpailukykyä. Järjestelmä ei kuitenkaan kannusta 
uusiin hankintoihin Suomen lipun alla. Matkustaja-alusten kannalta kilpailutilanne on puolestaan 
hyvin kireä, koska lähimmät kilpailijamaat tarjoavat suomalaista järjestelmää pidemmälle meneviä 
etuja. 
 
Työryhmä toteaa suomalaisen kauppalaivaston suuntauksen olevan alaspäin. Alusten keski-ikä on 
noin 20 vuotta ja matkustaja-alusten noin 23 vuotta. Suomen lipun alle ei ole tilattu uusia matkusta-
ja-aluksia yli kymmeneen vuoteen. Aluskantaa olisi pikaisesti nuorennettava, mutta varustamoiden 
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mukaan säännöstö, erityisesti tonnistoverolaki, on niin epäedullinen ettei se kannusta uusiin inves-
tointeihin Suomen lipun alle. Varustajat tuovat esiin myös sen, että suomalaisten varustamoiden 
korkeammat pääomakulut muodostavat kilpailuhaitan uusien investointien yhteydessä. Tämä on 
johtanut siihen, että uudet tilaukset ovat olemattomia. Tämä estää myös uusien varustamoiden pe-
rustamisen. Jo vakiintuneet varustamotkaan eivät tule kehittymään ja alan kiihtyvä laskusuuntaus on 
väistämätön. Ahvenanmaalainen Birka Line tosin on tilannut Suomesta aluksen Maarianhaminan ja 
Ruotsin väliseen liikenteeseen. Työryhmällä ei ole tietoa siitä mihin alus tullaan rekisteröimään, 
mutta nykyisten olosuhteiden vallitessa on syytä olettaa että alus päätyy Ruotsin lipun alle. On sel-
vää, että tarvitaan toimenpiteitä, jotta Suomen lipun alla säilyisi nykyaikainen ja turvallinen tonnis-
to. 
 
Nykytilanteessa on vaarana, että jo olemassa olevaa tonnistoa ulosliputetaan jos Suomen tukijärjes-
telmää ei sopeuteta samalle tasolle kuin kilpailijamaissa, lähinnä Ruotsissa. Varoittavia esimerkkejä 
löytyy, kuten Merenkurkussa liikennöivä Casino Express, jonka RG-Line ulosliputti Ruotsiin vuon-
na 2002. Silja Line rekisteröi Silja Opera –aluksen (jota aiemmin vuokrattiin ulkomaille) suoraan 
ruotsin lipun alle. Viking Line on päättänyt siirtää Cinderellan ruotsiin syyskuusta 2003 alkaen ja 
Silja Line suunnittelee Finnjetin ulosliputtamista samalla kun sen liikennealuetta muutetaan. 
 
/DDMHQWXPLQHQ 
 
Kun EU laajentuu 1.5.2004  kymmenellä uudella jäsenvaltiolla, sijaitsevat neljä näistä valtioista 
Itämeren rannalla. Tällä tulee todennäköisesti olemaan monia vaikutuksia myös merenkulun alalla. 
Voidaan olettaa, että kauppavirrat suuntautuvat yhä enemmän itä-länsi-akselin mukaan. Uusien jä-
senmaiden turvallisuusmääräykset tulevat tiukentumaan, mitä pidetään hyvänä suomalaisen meren-
kulun parissa. Kabotaasin avaaminen uusien jäsenmaiden aluksille voi jossain määrin merkitä ko-
ventuvaa kilpailua, mutta sitä ei pidetä erityisen suurena uhkana. Suurimmat uhkat liittyvät palkka- 
ja kustannuseroihin Suomen ja hakijamaiden välillä, mikä voi heikentää suomalaisen merenkulun 
kilpailukykyä huomattavasti. Työryhmä ei voi esittää mitään luotettavia arvioita siitä, tullaanko 
suomalaisia matkustaja-aluksia siirtämään esim. Viron lipun alle, mutta työryhmän mielestä sellai-
nen vaara on olemassa.  
 
Työryhmän käsityksen mukaan alkoholiveron alennus tulee vaikuttamaan varustamojen toiminta-
olosuhteisiin ennen kaikkea Suomen ja Ruotsin välisessä matkustaja-alusliikenteessä, jossa hintata-
so jo nyt on selkeästi korkeampi kuin Viron-liikenteessä. Toisaalta taas tämä ei välttämättä mainit-
tavissa määrin vaikuta ihmisten matkustushalukkuuteen, koska Suomen ja Ruotsin välinen liikenne 
on suuremmassa määrin reittiliikennettä, joka ei perustu yksinomaan halpojen ostojen tekemiseen. 
 
.RXOXWXV 
 
Työryhmä on huolissaan siitä, että tällä hetkellä on jo pulaa konepäällystöstä ja kokeneesta miehis-
töstä ja toteaa, että tilanne voi pahentua olennaisesti kun suuri osa kokeneesta merenkulkijaväestä 
siirtyy eläkkeelle lähitulevaisuudessa. 
 
Näyttää siltä, että tänä päivänä useimmat hakijat myös pääsevät merenkulkualan oppilaitoksiin. 
Tässä vaiheessa ei vielä ole selvää kuvaa siitä kuinka moni lopulta vie koulutuksensa päätökseen. 
Työryhmä toteaa, että on olemassa tietty riski sen suhteen ettei tarjolla olevia paikkoja hyödynnetä 
tarpeeksi tehokkaasti. Tämä voi johtaa siihen, ettei koulutusta voida jatkossa ylläpitää neljällä paik-
kakunnalla. Olisi syytä selvittää kuinka parhaiten voitaisiin hyödyntää tarjolla olevia resursseja kor-
kealuokkaisen merenkulkukoulutuksen takaamiseksi myös jatkossa. Ahvenanmaan ja ruotsalaisiin 
satamiin suuntautuvan matkustajaliikenteen kannalta ruotsia taitavat merenkulkijat olisivat keskei-
sen tärkeitä.  
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Ammattitaitoisten ja kielitaitoisten merenkävijöiden saatavuus on ylipäätään tärkeää, ei ainoastaan 
varustamoelinkeinon tarpeiden täyttämiseksi vaan myös merenkulkuhallinnon tulevien tarpeiden 
vuoksi (mm. luotsaus, jäänmurtotoiminta, merenkulkutarkastukset) sekä myös maalla sijaitsevien 
toimintojen turvaamiseksi sekä Ahvenanmaalla että Suomessa  kokonaisuutena. 
 
Työryhmä toteaa, että mikäli Suomen lipun alla purjehtivien alusten määrä vähenee rajusti, tulee 
laadukkaiden harjoittelupaikkojen ylläpitäminen tulevaisuudessa olemaan äärimmäisen epävarmaa. 
Mahdollisesti tulisi harkita voitaisiinko varustamoita velvoittaa tarjoamaan tietyn määrän harjoitte-
lupaikkoja jos niille myönnetään tukea julkisista varoista.  
 
Työryhmä toteaa että kaikki koulutus kuuluu Ahvenanmaan lainsäädäntövaltaan. Näin ollen Ahve-
nanmaalla on oikeus laatia ja hyväksyä opetussuunnitelmia ja eri koulutusohjelmien sisältöjä. Työ-
ryhmä toteaa tosin, että Suomessa Merenkulkulaitos myöntää koulutussisällön perusteella laiva-
työssä tarvittavat pätevyystodistukset aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpi-
dosta annetun asetuksen (1256/1997) mukaisesti. Kansainvälisten sopimusten mukaan toimivaltai-
sen viranomaisen tulee määräajoin tarkistaa merenkulkukoulusta ja sopimusten mukaan valvonnasta 
vastaa Ahvenanmaalla Merenkulkulaitoksen keskushallinto. Tässä tapauksessa vaikuttaisi olevan 
hieman epäselvää mikä on toimivaltainen viranomainen.   
$KYHQDQPDDODLQHQ�DOXVUHNLVWHUL��
Työryhmä on analysoinut itsehallintolain 29 §:n tarjoamat mahdollisuudet lisätä ahvenanmaalaisen 
merenkulkupolitiikan toimintavapautta nykytilanteessa. Rekisterin siirto ei sinänsä lisäisi toiminta-
vapautta. Rekisterin siirto yhdistettynä toimivallan siirtoon muissakin yhteyksissä voisi kuitenkin 
antaa toivotun tuloksen. Työryhmä on tosin arvioinut, että nykytilanteessa olisi vaikeaa löytää tar-
peeksi painavia syitä lainsäädäntövallan siirrolle työ- ja eläketurvaan liittyvissä asioissa, ottaen 
huomioon voimassaolevan sääntelyn ja yleisen merenkulkupoliittisen tilanteen. Johtuen nykytilan-
teesta, ja tarpeesta löytää erillisratkaisuja ahvenanmaalaisen merenkulun ja merenkulkuosaamisen 
turvaamiseksi, työryhmä on hahmotellut ehdotuksen ahvenanmaalaiseksi alusrekisteriksi, joka tar-
peen tullen voisi toimia täydentävänä toimenpiteenä niille, joihin ryhdytään valtakunnallisella tasol-
la. Työryhmä on edelleen todennut, että ne selvitykset jotka on tehty kansainvälisestä ja kansallises-
ta juridisesta sääntelystä ja vaihtoehtoiset ratkaisumallit alusrekisterin suhteen sisältävät riittävästi 
aineistoa asiasta tehtävää päätöstä varten.  
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¾�Koska merenkulkuelinkeinon kilpailukyvyn kannalta perustavaa laatua olevat ongelmat ovat 
samoja niin Ahvenanmaalla kuin valtakunnassakin, myös ratkaisut ovat samanlaisia. Työ-
ryhmän mielestä kaikki tukijärjestelmät vinouttavat kilpailutilannetta ja tehokkain keino ter-
veiden kilpailuolosuhteiden luomiseksi olisi kaikkien tukien lakkauttaminen. Koska tämä ei 
kuitenkaan globaalin tason kilpailutilanteen vuoksi vaikuta kovinkaan todennäköiseltä EU:n 
nykyisessä tilanteessa, on myös Suomessa ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin kilpailuky-
vyn ylläpitämiseksi ja nykyisen laivaston pitämiseksi Suomen lipun alla. Työryhmä ehdottaa 
seuraavaa: 

1. Merenkulun tukia sovelletaan täysimääräisinä EU:n komission suuntaviivojen mukaisesti. 
2. Tonnistoverolain uudistaminen aloitetaan välittömästi, jotta kannustettaisiin uusiin Suomen 

lipun alla tapahtuviin hankintoihin. 
3. On myös ryhdyttävä toimenpiteisiin matkustaja-alusten miehityskustannusten alentamiseksi. 

Pääasialliset keinot olisivat: a) nykyinen tukijärjestelmä laajennetaan kattamaan matkustaja-
alusliikenne täysimääräisenä, b) sekamiehityskysymys ratkaistaan kaikkia osapuolia tyydyt-
tävällä tavalla, c) työmarkkinaosapuolet sopivat sellaisista työehtosopimuksen muutoksista 
joilla aikaansaadaan kustannussäästöjä. 
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4. Olisi harkittava tukijärjestelmän uudistamista niin, että voitaisiin käyttää palautus- ja netto-
palkkausjärjestelmien yhdistelmää menovaikutusten vähentämiseksi.  

5. Olisi nopeasti selvitettävä mahdollisuudet luoda jonkinlainen investointituki aluksille jotka 
täyttävät yleisiä vaatimuksia tiukempia ympäristövaatimuksia, sekä soveltuvat liikennöintiin 
vaikeissa talviolosuhteissa.   

6. Olisi myös pikaisesti selvitettävä mahdollisuudet ottaa käyttöön alusinvestointien valtionta-
kausjärjestelmä, joka kattaisi vakuudet välillä 60-100 %. 

7. Alusten rakenteita ja varusteita koskevaa kansallista säännöstöä olisi tarkistettava ja uudis-
tettava niin, että turhat poikkeamat kansainvälisten sopimusten ja EU-oikeuden suhteen 
poistetaan Suomen lipun aiheuttamien lisäkustannusten välttämiseksi.  

 
¾�Ahvenanmaan erityisasema huomioon ottaen työryhmän tehtävänä oli selvittää mahdolli-

suudet ahvenanmaalaisen merenkulkupolitiikan toimintavapauden lisäämiseksi. 
1. Työryhmän mielestä ahvenanmaalainen alusrekisteri voisi olla täydentävä toimenpide niiden 

toimenpiteiden lisäksi joihin valtakunnallisella tasolla ryhdytään, nimenomaan ahvenanmaa-
laisen merenkulun ja merenkulkuosaamisen tulevaisuuden turvaamiseksi. 

2. Työryhmän mielestä olisi käynnistettävä selvitys konkreettisen lakiehdotuksen laatimista 
varten luvussa 11.3 esitettyjen suuntaviivojen pohjalta. Ehdotuksen tulisi sisältää myös sel-
vitys ehdotuksen taloudellisista vaikutuksista. Tavoitteena tulisi olla, että vuoden 2003 aika-
na esitettäisiin lakiehdotus, jotta ahvenanmaalainen alusrekisteri voisi aloittaa toimintansa ja 
rekisteriin liittyvät erityisjärjestelyt olisivat sovellettavissa viimeistään 1.5.2004. 

 
¾�Työryhmä toteaa, että eurooppalaiset maat soveltavat EU:n merenkulun valtiontukien suun-

taviivoja eri tavoin, minkä takia kilpailutilanne vääristyy. Suomen tulisikin esittää tukitoi-
menpiteiden ja tuen määrän harmonisoinnin tarvetta EU:ssa. Eurooppalaisen merenkulun tu-
lisi pidemmällä tähtäimellä löytää tukitoimien sijaan muita kilpailukeinoja, kuten esim. kor-
kea pätevyys, turvallisuus, logistiikkaosaaminen, varmat ja nopeat kuljetukset. 

¾�Työryhmä korostaa, että tulevassa aluksia ja satamia koskevassa merenkulun turvallisuus-
työssä (security) tulee ottaa huomioon Turku–Maarianhamina–Tukholma –reitin muodosta-
mat lyhytreitit. Uusien säännöstöjen soveltamisessa tulisi hyödyntää käytettävissä olevat 
mahdollisuudet, jotta nykyinen Maarianhaminaan ja muihin Ahvenanmaan satamiin suun-
tautuva liikenne voitaisiin turvata myös tulevaisuudessa. 

¾�Merenkulkualan koulutuksen rekrytointi on tärkeää, jotta voitaisiin taata osaava henkilökun-
ta jota ei tarvita ainoastaan merillä vaan myös meriklusterissa yleensä sekä varustamotoi-
minnassa että julkisella sektorilla. 

1. Työryhmä toteaa, että on hieman epäselvää kuka on toimivaltainen viranomainen hyväksy-
mään ahvenanmaalaisen merenkulkualan koulutuksen. Sopivan ajankohdan tullen tulisi tar-
kistaa kyseinen säännöstö, lainsäädäntövallan jako sekä kansainvälisten sopimusten velvoit-
teet, jotta mahdolliset epäselvyydet tämän kysymyksen suhteen ratkaistaisiin. 

2. Julkisuudesta saatava kuva yleisestä epävarmuudesta, ulosliputuksista, lakoista ja telakka-
kriiseistä vaikuttaa hyvin negatiivistesti rekrytointiin. On siis toimittava nopeasti ja 
panostettava laajasti merenkulun imagon parantamiseen. On tärkeää, että valtio ja 
työnantajat sekä  työntekijät organisaatioidensa kautta osallistuvat tähän työhön. 
Tutkimukseen ja tehokkaaseen seurantaan ja ohjaukseen perustuvat suunnatut 
mainoskampanjat houkuttelevat myös jatkossa nuoria alalle Suomessa. Merenkulkijoiden 
ikärakenne lisää rekrytointipaineita. 3. Työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen, koulutustoimen ja viranomaisten tulisi yhdessä laatia 
tiedotusstrategia jonka avulla yhteiskunnan tietoisuutta merenkulun merkityksestä ja tulevai-
suuden kasvumahdollisuuksista lisättäisiin, erityisesti ympäristöystävällisempien kuljetus-
vaihtoehtojen edistämiseksi.  

4. Työryhmä näkee mahdolliseksi sen, että Ahvenanmaan korkeakoulu nostaisi profiiliaan me-
renkulkualalla ja aloittaisi tutkimustoiminnan yhteistyössä muiden korkeakoulujen ja poh-
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joismaisten yliopistojen kanssa. Korkeakoulu voisi myös ottaa esille ajatuksen siitä, että se 
olisi keskeinen osa Itämeren merenkulkukeskusta, ”Baltic Maritime Center”.   

 

������7DORXGHOOLVHW�YDLNXWXNVHW�
 
Taloudellisia vaikutuksia kuvataan lähemmin luvussa 12, ”Rahoitusnäkökulmia”.  
 
Työryhmä arvioi, että tonnistoverolain uudistus merkitsisi nykytilanteessa noin 8 miljoonan euron 
vuosittaista vähennystä valtion verotuloihin viime vuosien keskiarvoon verrattuna. 
 
Jotta suomalaisten ja ahvenanmaalaisten matkustaja-alusten toimintaedellytykset olisivat tasavertai-
set ruotsalaisten kanssa, tulisi matkustaja-alusten tukea lisätä noin 27 miljoonalla eurolla.  
 
Työryhmän mielestä tukipolitiikka ei ole pitkällä tähtäimellä hyvä ratkaisu. 
Yhteiskunnallistaloudelliselta kannalta täysi tuki on kuitenkin ulosliputusta parempi vaihtoehto, 
koska yhteiskunnan ulosliputuksen yhteydessä menettämien verojen ja sosiaali- ja 
eläketurvamaksujen summa on suurempi kuin tarvittava lisätuki.  
 
Työryhmän arvion mukaan mainituilla tukitoimenpiteillä nykyinen kauppalaivasto voidaan pitää 
Suomen lipun alla ja että ne kannustavat myös uusiin investointeihin alalla.  
 
Mikäli mihinkään toimenpiteisiin ei ryhdytä, voidaan odottaa uusia ulosliputuksia ja varautua sii-
hen, ettei Suomen lipun alla tehdä uusia investointeja lähivuosien aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että 
Suomen kauppamerenkulku ja sen työpaikat menetetään vähitellen. Kielteiset vaikutukset tuntuisi-
vat erityisen voimakkaina Ahvenanmaan maakunnassa. 
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