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LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ
EDUSKUNNALLE LIIKENNE- JA
VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN
LAINSÄÄDÄNTÖÖN COVID-19-EPIDEMIASTA
JOHTUVIEN POIKKEUSOLOJEN VUOKSI
TEHTÄVIKSI VÄLIAIKAISIKSI MUUTOKSIKSI
Lausuntopyyntö
Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt
Ahvenanmaan maakunnan hallituksen lausuntoa hallituksen
esityksestä eduskunnalle liikenne- ja viestintäministeriön
hallinnonalan lainsäädäntöön COVID-19-epidemiasta johtuvien
poikkeusolojen vuoksi tehtäviksi väliaikaisiksi muutoksiksi.
Toimivallan jakautuminen
Tieliikenne kuuluu maakunnan lainsäädäntövaltaan Ahvenmaan
itsehallintolain (1144/1991) 18 §:n 21 kohdan mukaan. Tämä
tarkoittaa, että maakunnalla on lainsäädäntövalta osassa niitä aloja,
joita lakiehdotus koskee.
Lain 27 §:n 13 kohdan mukaan valtakunnalla on lainsäädäntövalta
kauppamerenkulkua koskevissa asioissa. Valtakunnalla on siis
lainsäädäntövalta osassa lakiehdotukseen kuuluvia aloja.
Tausta
Ehdotukset väliaikaisiksi laeiksi johtuvat maassamme covid-19pandemian takia vallitsevasta poikkeustilasta. Esityksen mukaan
liikennealan lainsäädäntöön tarvitaan väliaikaisia muutoksia, joilla
helpotetaan kansalaisten ja yritysten toimintaa sekä turvataan
kuljetusten toimiminen. Esitys sisältää lähinnä määräaikoihin ja
toimitettaviin asiakirjoihin liittyviä teknisiä muutoksia tie- ja
rautatieliikennettä sekä merenkulkua koskeviin säännöksiin.
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Määräaikaiset säännökset
Muutokset koskevat ajokorttilakia (lääkärintodistusten
toimittaminen ajokorttia uusittaessa), alusrekisterilakia (jäljennös
saantoasiakirjasta), lakia eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien
turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta (alukseen tehtävät
katsastukset), lakia laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta
(erivapaus vaaditusta pätevyydestä), lakia liikenteen palveluista
(taksinkuljettajien ajoluvat, kuorma- ja linja-autonkuljettajien
ammattipätevyys, joukkoliikenteen aikataulut yms.) ja luotsauslakia
(pätevyyskirjojen voimassaolon jatkuminen).
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Ajokorttilain ja alusrekisterilain muutokset olisivat voimassa
31.10.2020 saakka. Eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien
turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain poikkeus olisi
voimassa 31.12.2020 saakka. Merenkulun pätevyyksiä koskevien
pidennystarpeiden vuoksi laivaväestä ja aluksen
turvallisuusjohtamisesta annetun lain sekä luotsauslain muutokset
olisivat voimassa enintään 30.4.2021 saakka. Suurin osa liikenteen
palveluista annetun lain muutoksista olisi voimassa 31.10.2020
saakka, mutta koska merenkulun pätevyyksiä koskevat muutokset on
yhtenäistetty edellä mainittujen laivaväkilain ja luotsauslain
muutosten kanssa, olisi laki voimassa 30.4.2021 saakka.
Kannanotto
Ahvenanmaan maakunnan hallitus toteaa aluksi, että ajokorttilain
väliaikaiset muutokset ja suurin osa liikenteen palveluista
annettuun lakiin ehdotettavista säännöksistä eivät koske
Ahvenanmaata, koska ne koskevat sellaisia lainsäädännön aloja,
jotka kuuluvat Ahvenanmaan lainsäädäntövaltaan.
Muilta osin esityksen arvioidaan sisältävän säännöksiä, jotka
itsehallintolain perusteella kuuluvat valtakunnan lainsäädäntövaltaan.
Niiltä osin säännökset siis tulevat Ahvenanmaalla sovellettaviksi.
Maakunnan hallituksella ei ole ehdotuksista mitään huomautettavaa
eikä se näe mitään esteitä niiden voimaansaattamiselle.
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