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Suomen Laivameklariliiton lausunto 5.10.2018 

HE liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (EU:n satamapalveluasetus) 

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/2339/03/2017 

Tilanteen kuvaus 

Liikenne- ja viestintäministeriö on valmistellut luonnoksen hallituksen esitykseksi EU:n 

satamapalveluasetuksen alaisesta kansallisesta valvontaviranomaisesta. Esityksen mukaan 

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ottaisi tehtäväkseen valvoa satamien kilpailuneutraliteettia 

satamapalveluasetuksen mukaisesti. Lisäksi LVM esittää, että asianomainen säännös liitettäisiin 

liikenteen palveluista annettuun lakiin. 

Satamapalveluasetusta tullaan ensi vuoden maaliskuusta lukien soveltamaan Suomessa ainakin 16 

TEN-T-liikenneverkkoon kuuluvaan satamaan, joita ovat Eckerö, Hamina-Kotka, Hanko, Helsinki, 

Kaskinen, Kemi, Kilpilahti (Sköldvik), Kokkola, Maarianhamina, Oulu, Pietarsaari, Pori, Rauma, 

Rautaruukki/Raahe ja TurkuNaantali. Asetusta sovelletaan joko satama-alueella tai satamaan 

johtavilla vesiväylillä tapahtuvaan satamapalveluiden tarjoamiseen. Soveltamisalaan kuuluvia 

satamapalveluryhmiä ovat tankkaus, lastin käsittely, kiinnitys, matkustajapalvelut, aluksella 

syntyvän jätteen ja lastijäämien keräys, luotsaus ja hinaus.  

Suomen on varmistettava, että yhtäältä valitusten käsittely ja toisaalta satamien omistus ja 

hallinnointi, satamapalvelujen tarjoaminen ja sataman käyttö on toiminnallisesti erotettu 

tehokkaasti toisistaan. Valitusten käsittelyn on oltava puolueetonta ja läpinäkyvää, ja siinä on 

asianmukaisesti kunnioitettava oikeutta harjoittaa liiketoimintaa vapaasti. Satamapalveluasetuksen 

määräyksillä on tavoitteena saada aikaan taloudellinen läpinäkyvyys sataman toiminnalle.  

Suomessa satamat ovat kuitenkin siirtyneet jo vuoden 2015 alusta lukien osakeyhtiömuotoon, 

joten asetuksen taloudellista läpinäkyvyyttä koskevalla sääntelyllä on vain vähäistä merkitystä 

Suomen satamien toimintaan. Satamapalveluasetuksen toinen osa koskee palvelumarkkinoiden 

avaamisen vauhdittamista, joka koskee lähinnä Euroopan suuria satamia. Suomessa asetuksen 

mukaisista satamissa tarjottavista palveluista suuri osa tarjotaan jo nyt eri yritysten toimesta ja 

markkinalähtöisesti. Uusien palveluntarjoajien tulossa satamapalveluiden markkinoille on 

haasteena Suomen markkinoiden pienuus, ei sulkeutuneisuus. 

Suomen Laivameklariliiton kanta 

Koska asetuksen säännökset koskevat satamassa tarjottavia palveluja, kilpailun valvonta ei voi olla 

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tehtävä. Satamien liikenteen ja turvallisuuden valvonta on toki 

Trafille kuuluva tehtävä, mutta kaupallisten palvelujen kilpailun valvonta on aivan eri asia ja vaatii 

toisen tyyppistä asiantuntemusta. 

 

 



  
 
 

 

Aika outo tilanne syntyisi esimerkiksi siitä, että laivoilta vastaanotetun jätteiden käsittelyä 

tarjoavan ympäristö- tai kiinteistöhuoltoalan yrityksen toimintaa valvoisi Liikenteen 

turvallisuusvirasto! 

Suomen Laivameklariliitto katsoo, että esim. Kuluttaja- ja kilpailuvirastolla on palvelutuotannon 

kilpailun valvontaan liittyvä osaaminen ja valmis yhteiskunnallinen rooli, jota myös 

satamapalveluasetus edellyttää. Turvallisuusvirasto Trafilla ei tällaista osaamista ole, vaan se 

jouduttaisiin sinne erikseen rakentamaan. 

Suomen Laivameklariliiton kanta on, että valtion on aivan turhaa luoda kahta päällekkäistä ja/tai 

rinnakkaista satamapalvelujen kilpailun valvontajärjestelmää, vaan satamapalveluasetuksen 

edellyttämä viranomaisen valvontatehtävä tulee antaa kokonaisuudessaan jo olemassa olevalle ja 

valmiiksi asiantuntemusta omaavalle taholle eli Suomessa esim. Kuluttaja- ja kilpailuvirastolle. 
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