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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aluksen tekni-
sestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun 
lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi aluk-
sen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta 
käytöstä annettua lakia. Esityksellä pantaisiin 
täytäntöön uudistettu alusten luokituslaitok-
sia koskeva direktiivi. Samalla laista poistet-
taisiin päällekkäisyydet alusten luokituslai-
toksia koskevan asetuksen kanssa. Direktiivi 
ja asetus ovat osa Euroopan unionin niin sa-
nottua kolmatta meriturvallisuuspakettia. 

Ehdotetulla lailla saatettaisiin ajan tasalle 
lain sisältämät viittaukset direktiiviin ja lisät-
täisiin viittaukset asetukseen. Lisäksi lakiin 
lisättäisiin säännös Liikenteen turvallisuusvi-
raston ja valtuuttamansa hyväksytyn luoki-
tuslaitoksen yhteistyöstä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syk-
syllä 2011. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1   Nykyt i la  

1.1 EU:n lainsäädäntö 

Alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen 
valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun vi-
ranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevista 
yhteisistä säännöistä ja standardeista annetun 
neuvoston direktiivin 94/57/EY pyrkimykse-
nä oli varmistaa merenkulun kansainvälisten 
sääntöjen tosiasiallinen ja yhdenmukainen 
soveltaminen laatimalla yhteiset standardit 
luokituslaitoksille, jotka suorittavat jäsenval-
tion lipun alla purjehtivien alusten turvalli-
suustarkastuksia ja antavat todistuskirjoja 
merenkulkuviranomaisten valtuuttamana, se-
kä varmistaa näiden palveluiden vapaa tar-
jonta sisämarkkinoilla. Direktiivi sisälsi 
säännökset luokituslaitoksen hyväksymisen 
edellytyksistä ja hyväksymismenettelyistä 
sekä hyväksytyn luokituslaitoksen ja sen val-
tuuttaneen jäsenvaltion yhteistyösuhteesta. 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 23 päi-
vänä huhtikuuta 2009 antama direktiivi 
2009/15/EY alusten tarkastamiseen ja katsas-
tamiseen valtuutettuja laitoksia sekä meren-
kulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia 
koskevista yhteisistä säännöistä ja standar-
deista (jäljempänä luokituslaitosdirektiivi) on 
uudelleen laadittu toisinto direktiivistä 
94/57EY. Vuonna 2009 hyväksytty luokitus-
laitosdirektiivi sisältää vuoden 1994 direktii-
viä vastaavat säännökset hyväksytyn luoki-
tuslaitoksen ja sen valtuuttaman jäsenvaltion 
yhteistyösuhteesta vähäisiä muutoksia lu-
kuun ottamatta. Säännökset koskevat edel-
leen mm. jäsenvaltion ja hyväksytyn luoki-
tuslaitoksen välillä tehtävää kirjallista valtuu-
tussopimusta, valtuutuksen keskeyttämistä tai 
peruuttamista, hyväksyttyyn luokituslaitok-
seen kohdistuvaa valvontaa ja jäsenvaltion 
ilmoitusvelvollisuutta komissiolle. Direktiivi 
sisältää uuden, jäsenvaltioiden ja hyväksytyn 
luokituslaitoksen välistä yhteistyötä koske-
van säännöksen. 

Vuoden 1994 direktiiviin sisältyneet sään-
nökset komission toimesta tapahtuvasta luo-
kituslaitoksen hyväksynnästä, hyväksytylle 
luokituslaitokselle asetetuista vähimmäisvaa-
timuksista, hyväksynnän keskeyttämisestä tai 

peruuttamisesta, hyväksytyn luokituslaitok-
sen valvonnasta, komission ja jäsenvaltioiden 
tietojensaantioikeudesta sekä hyväksytyn 
luokituslaitoksen tiedonantovelvollisuudesta 
sekä hyväksyttyjen luokituslaitosten keski-
näisestä yhteistyövelvollisuudesta siirrettiin 
luokituslaitosdirektiivin kanssa samanaikai-
sesti hyväksyttyyn Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseen (EY) N:o 391/2009 
alusten tarkastamis- ja katsastamislaitoksia 
koskevista yhteisistä säännöistä ja standar-
deista (jäljempänä luokituslaitosasetus). Ase-
tukseen lisättiin säännökset luokituslaitosta 
koskevista laatustandardeista sekä niistä seu-
raamuksista, joita Euroopan komissio voi 
kohdistaa hyväksyttyyn luokituslaitokseen, 
mikäli se jättää täyttämättä velvoitteensa.  

Luokituslaitosdirektiivi- ja asetus ovat osa 
EU:n niin sanottua merenkulun kolmatta tur-
vallisuuspakettia, joka on mittava, yhteensä 
seitsemän EU-säädöstä sisältävä merenkulun 
turvallisuutta koskevan EU-lainsäädännön 
uudistushanke. Turvallisuuspaketin tavoit-
teena on vähentää merenkulusta alusliiken-
teelle, ihmisille ja ympäristölle aiheutuvien 
vahinkojen riskiä ja lisätä eurooppalaisten 
lippujen alla purjehtivien alusten kilpailuky-
kyä. 

 
1.2 Kansallinen lainsäädäntö 

Vuoden 1994 direktiivin kansallisen lain-
säädännön alaan kuuluvat säännökset sisälty-
vät aluksen teknisestä turvallisuudesta ja tur-
vallisesta käytöstä annettuun lakiin 
(1686/2009), jäljempänä alusturvallisuuslaki. 
Alusturvallisuuslaki sisältää säännökset kat-
sastusta koskevista määritelmistä (2 §:n 9 ja 
41 kohta), Liikenteen turvallisuusviraston 
mahdollisuudesta valtuuttaa hyväksytty luo-
kituslaitos suorittamaan puolestaan aluksen 
katsastuksen kokonaan tai osittain (36 §) tai 
määräämään lastimerkin sijoituksen (33 §), 
katsastusvaltuutusta koskevasta sopimuksesta 
(39 §), katsastusvaltuutuksen antamisesta 
kieltäytymisestä (40 §), katsastusvaltuutuk-
sen peruuttamisesta (41 §) sekä hyväksyttyä 
luokituslaitosta koskevasta valvonnasta (42 
§). Viittauksia hyväksyttyihin luokituslaitok-
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siin on myös 6 luvussa katsastuksen suorit-
tamista koskevissa säännöksissä. 

Vuoden 1994 direktiivin kansallisen lain-
säädännön alaan kuuluvat säännökset sisäl-
tyivät aikaisemmin alusten katsastuksista me-
rilain nojalla annettuun asetukseen 
(1123/1999). Alusturvallisuuslain valmiste-
lun yhteydessä säännökset päätettiin nostaa 
lain tasolle. Merilain muuttamisesta annet-
tuun lakiin (1688/2009) sisältyvän siirtymä-
säännöksen nojalla alusten katsastuksesta an-
nettu asetus jäi voimaan 31.12.2011 saakka, 
ellei sitä siihen mennessä uusita. Valtioneu-
voston asetus alusten katsastuksista annetun 
asetuksen kumoamisesta (1242/2010) tuli 
voimaan 1.2.2011 samanaikaisesti Liikenteen 
turvallisuusviraston alusturvallisuuslain no-
jalla valmistelemien, alusten katsastusta kos-
kevien määräysten kanssa.  

Useat valtiot ovat antaneet alusten katsas-
tustehtävät joko osin tai kokonaan luokitus-
laitosten tehtäväksi. Suomessa luokituslaitos-
ten toiminta on rajattu. Luokituslaitoksille on 
sopimuksilla delegoitu katsastusvaltuutuksia 
tietyissä katsastuksissa. 

 
 

2  Esityksen tavoit teet  ja  keskei set  
ehdotukset  

Esityksen tavoitteena on panna täytäntöön 
luokituslaitosdirektiivin kansallista lainsää-
däntöä edellyttämät muutokset sekä poistaa 
lainsäädännöstä päällekkäisyydet luokituslai-
tosasetuksen kanssa. Kyse on pitkälti tekni-
sistä muutoksista. Muutosehdotukset koske-
vat alusturvallisuuslain sisältämien luokitus-
laitosdirektiiviä koskevien viittausten saat-
tamista ajan tasalle, luokituslaitosasetuksen 
määrittelemistä ja alusturvallisuuslain sisäl-
tävien luokituslaitosdirektiiviä koskevien 
viittausten muuttamista luokituslaitosasetuk-
seksi siltä osin, kun asiasta säädetään nykyi-
sellään luokituslaitosasetuksessa. Näin erityi-
sesti hyväksytyn luokituslaitoksen edellytys-
ten osalta. Liikenteen turvallisuusviraston ja 
hyväksytyn luokituslaitoksen välisen valtuu-
tussopimuksen ehdoista on säännökset luoki-
tuslaitosdirektiivissä. Ehdotuksen mukaan 
ehtoja koskeva laissa oleva säännös korvat-
taisiin viittauksella direktiiviin. Esityksessä 
ehdotetaan säännöstä Liikenteen turvalli-

suusviraston ja valtuuttamansa hyväksytyn 
luokituslaitoksen yhteistyöstä direktiivin 
mukaisesti. 
 
3  Esityksen vaikutukset  

Esitys vaikuttaa Liikenteen turvallisuusvi-
raston ja sen valtuuttamien hyväksyttyjen 
luokituslaitosten yhteistyöhön. Liikenteen 
turvallisuusviraston tulee erityisesti säädös-
viittausten osalta saattaa ajan tasalle valtuut-
tamiensa luokituslaitosten kanssa tehdyt val-
tuutussopimukset. Liikenteen turvallisuusvi-
rasto katsastaa pääsääntöisesti itse Suomen 
lipun alla purjehtivat alukset ja myöntää niil-
le tarvittavat todistuskirjat. Liikenteen turval-
lisuusvirasto on kuitenkin tehnyt sopimuksen 
seitsemän kansainvälisen hyväksytyn luoki-
tuslaitoksen kanssa (American Bureau of 
Shipping, Bureau Veritas, Det Norske Veri-
tas, Germanischer Lloyd, Lloyd’s Register, 
Registro Italiano Navale ja Russian Maritime 
Register of Shipping). Hyväksytyt luokitus-
laitokset suorittavat katsastuksia lastialusten 
rungon, koneiston ja sähköautomatiikan osal-
ta. Matkustusalusten osalta valtuutuksesta 
sovitaan tapauskohtaisesti. Todistuskirjat 
myöntää aina Liikenteen turvallisuusvirasto. 
Esityksellä ei ole taloudellisia, ympäristölli-
siä tai yhteiskunnallisia vaikutuksia. 
 
4  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu liikenne- ja viestin-
täministeriössä yhteistyössä Liikenteen tur-
vallisuusviraston kanssa. Luokituslaitosdi-
rektiivin- ja asetuksen yhteydessä on kuultu 
intressitahoja. Direktiiviehdotuksesta on toi-
mitettu eduskunnalle valtioneuvoston kirjel-
mä (U 40/2006 vp). 

Esitystä on käsitelty liikenne- ja viestintä-
ministeriön alaisessa merenkulun neuvotte-
lukunnassa sekä siitä on pyydetty lausunto 
oikeusministeriöltä, työ- ja elinkeinoministe-
riöltä, Liikennevirastolta, Liikenteen turvalli-
suusvirastolta, Suomen Varustamot ry:ltä, 
Suomen Erikoisalusten Työnantajaliitto 
ry:ltä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:lta, 
Suomen Merimies-Unioni SMU ry:ltä, Suo-
men Konepäällystöliitolta, Suomen Laivan-
päällystöliitto ry:ltä, Suomen Laivameklari-
liitto ry:ltä sekä seuraavilta hyväksytyiltä 



 HE 3/2011 vp  
  

 

5 

luokituslaitoksilta, joiden kanssa Liikenteen 
turvallisuusvirastolla on valtuutussopimus: 
American Bureau of Shipping, Bureau Veri-
tas, Det Norske Veritas, Germanischer Llo-
yd, Lloyd’s Register, Registro Italiano Nava-
le ja Russian Maritime Register of Shipping. 

Liikenne- ja viestintäministeriölle antoivat 
pyydetyn lausunnon oikeusministeriö, Lii-
kennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto, 
Suomen Varustamot ry ja Suomen Laivan-
päällystöliitto ry. Suomen erikoisalusten 
Työnantajaliitto ry ja työ- ja elinkeinominis-
teriö ilmoittivat, ettei niillä ollut esityksestä 
lausuttavaa. Suomen Laivanpäällystöliitto 
ry:llä ja Liikennevirastolla ei ollut huo-
mautettavaa esitykseen. Liikenteen turvalli-
suusvirasto piti esitystä tarpeellisena ja val-
vontaviranomaisen näkökulmasta riittävänä. 

Oikeusministeriö kiinnitti huomiota lakieh-
dotuksen 36 §:n 2 momenttiin, jossa säädet-
täisiin Liikenteen turvallisuusviraston velvol-
lisuudesta tehdä hyväksytyn luokituslaitok-
sen kanssa yhteistyötä laitoksen sääntöjen ja 
menettelyjen laatimisessa. Yhteistyön sisäl-
töä on esityksen jatkovalmisteluissa selven-
tämään lainkohdan perusteluissa. Oikeusmi-
nisteriö lisäksi kiinnitti huomiota lakiehdo-
tuksen 41 §:n 2 momenttiin, jossa lausunto-
kierroksella olleen lakiesityksen mukaan esi-
tettiin Liikenteen turvallisuusvirastolle mah-
dollisuutta keskeyttää tai peruuttaa antaman-
sa katsastusvaltuutus, jos se katsoo, ettei hy-
väksytty luokituslaitos enää pysty suoritta-
maan katsastustehtävää. Esityksen jatkoval-
misteluissa kyseinen 41 §:n 2 momentin koh-
ta on poistettu esityksestä. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotuksen perustelut  

2 §. Määritelmät. Pykälän 9 kohdassa saa-
tettaisiin ajan tasalle viittaus esityksellä toi-
meenpantavaan alusten tarkastamiseen ja kat-
sastamiseen valtuutettuja luokituslaitoksia 
sekä merenkulun viranomaisten asiaan liitty-
viä toimia koskevista yhteisesti säännöistä ja 
standardeista annettuun Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston direktiiviin 2009/15/EY. 

Pykälän 41 kohdassa määriteltäisiin luoki-
tuslaitosasetus. Kyse on alusten tarkastamis- 
ja katsastamislaitoksia koskevista yhteisistä 
säännöistä ja standardeista 23 päivänä huhti-
kuuta 2009 annetusta Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksesta (EY) N:o 391/2009. 
Asetus sisältää luokituslaitosdirektiiviin ai-
kaisemmin sisältyneitä määräyksiä komissi-
on toimesta tapahtuvaa hyväksynnästä, luoki-
tuslaitokseen kohdistuvista seuraamuksista, 
mikäli se jättää täyttämättä velvoitteensa, hy-
väksynnän peruuttamisesta, hyväksyttyjen 
luokituslaitosten valvonnasta, komission luo-
kituslaitoksia koskevasta tietojensaantioikeu-
desta, luokituslaitosten keskinäisestä yhteis-
työvelvollisuudesta, luokituslaitoksia koske-
vista laatustandardeista sekä komitologiasta. 
Asetuksen liite sisältää hyväksyttyä luokitus-
laitosta koskevat vähimmäisvaatimukset. 

Pykälän 42 kohdan hyväksyttyä luokitus-
laitosta koskeva määritelmä esitetään muutet-
tavaksi siten, että direktiivin sijaan viitattai-
siin luokituslaitosasetukseen. Direktiivin uu-
distamisen yhteydessä hyväksyttyjä luokitus-
laitoksia koskevat määräykset eriytettiin di-
rektiivin lisäksi Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi. 

Pykälän 43 kohta sisältäisi nykyisen 42 
kohdan laivanisäntää koskevan määritelmän.  

4 §. Viittaukset muuhun lainsäädäntöön. 
Pykälä sisältää informatiiviset viittaukset 
muuhun alusturvallisuuslain soveltamisen 
kannalta merkitykselliseen lainsäädäntöön. 
Pykälän 5 momenttia ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että viittaus aluksista aiheutuvan 
ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä 
annettuun lakiin (300/1979), jäljempänä alus-

jätelaki, muutettaisiin viittaukseksi merenku-
lun ympäristönsuojelulakiin (1672/2009). 
Alusjätelainsäädännön kokonaisuudistukses-
sa alusten aiheuttaman ympäristön pilaantu-
misen ehkäisemistä koskevat säännökset si-
sällytettiin uuteen merenkulun ympäristön-
suojelulakiin, joka tuli voimaan 1.1.2010 ja 
jolla kumottiin aiemmin voimassa ollut alus-
jätelaki (HE 248/2009 vp). 

21 §. Kalastusalusdirektiivin sovelta-
misalaan kuuluva kalastusalus. Pykälän 1 
momenttiin lisättäisiin viittaus muihin kalas-
tusaluksen teknisiä turvallisuusvaatimuksia 
koskeviin direktiiveihin. Tämä olisi tärkeää, 
sillä myös muista kuin kalastusalusdirektii-
vistä tulee kalastusaluksia koskevia teknisiä 
vaatimuksia.  Erityisesti kyseeseen tulee Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston alusliiken-
nettä koskevan yhteisön seuranta- ja tietojär-
jestelmän perustamisesta sekä neuvoston ase-
tuksen 93/75/ETY kumoamisesta annettu Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2002/59/EY, sellaisena kuin sen on muutet-
tuna Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivillä 2009/17/EY. Direktiivi edellyttää 
pakollista alusten automaattisen tunnistusjär-
jestelmää (AIS) kalastusaluksilla.  

Pykälän 2 momenttia muutettaisiin siten, 
että siihen lisättäisiin Liikenteen turvalli-
suusvirastolle annettava valtuutus antaa myös 
muiden kuin kalastusalusdirektiivin täytän-
töönpanemiseksi määräyksiä kalastusalusten 
teknisestä turvallisuudesta. Tällainen valtuu-
tus tarvittaisiin erityisesti, jotta Liikenteen 
turvallisuusvirasto voisi antaa määräykset 
alusten automaattisen tunnistusjärjestelmän 
(AIS) saattamisesta pakolliseksi kalas-
tusaluksilla. Nämä vaatimukset sisältyvät 
pykälän 1 momentin perusteluissa viitattuun 
niin sanottuun seurantadirektiiviin. Seuranta-
direktiiviin vuonna 2009 hyväksytyt muutok-
set pannaan täytäntöön ensisijaisesti aluslii-
kennepalvelulakiin (623/2005) tehtävillä 
muutoksilla. Hallituksen esitys laiksi aluslii-
kennepalvelulain muuttamisesta on tarkoitus 
antaa Eduskunnalle viimeistään syyskuussa 
2011.  
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36 §. Katsastaja. Pykälän 1 momenttia esi-
tetään muutettavaksi. Lisäksi pykälään esite-
tään lisättäväksi uusi 2 momentti. Pykälän 1 
momenttiin esitetään siirrettäväksi voimassa 
oleva 39 §:n 2 momentin 1 kohta, jonka mu-
kaan Liikenteen turvallisuusviraston valtuut-
tamalta hyväksytyltä luokituslaitokselta edel-
lytetään, että sillä on kotipaikka Suomessa. 
Esitys liittyy 39 §:ään esitettäviin muutok-
siin. Esityksen mukaisesti 36 §:ssä säädettäi-
siin hyväksynnän edellytyksestä kun taas 39 
§:ssä säädettäisiin ainoastaan valtuutusta kos-
kevasta sopimuksesta. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin Liiken-
teen turvallisuusviraston velvoitteesta toimia 
yhteistyössä valtuuttamiensa hyväksyttyjen 
luokituslaitosten kanssa. Esitys perustuu luo-
kituslaitosdirektiivin 11 artiklan 3 kohtaan. 
Tällä hetkellä ei ole olemassa yhtenäisiä kan-
sainvälisiä standardeja aluksen rungosta, ko-
neistosta, sähkölaitteista ja hallintalaitteista, 
joita kaikkien alusten olisi noudatettava ra-
kentamisvaiheessa tai niiden käyttöiän aika-
na. Näitä standardeja voidaan laatia hyväk-
syttyjen laitosten sääntöjen tai vastaavien 
standardien mukaisesti. Suurimmat hyväksy-
tyt luokituslaitokset toimivat maailmanlaa-
juisesti. Kansainvälisten sopimusten yhden-
mukaisen tulkinnan varmistamiseksi olisi 
tarkoituksenmukaista, että luokituslaitokset 
toimisivat yhteistyössä keskenään ja kansal-
listen viranomaisten kanssa yhtenäisten stan-
dardien kehittämiseksi. Myös Liikenteen tur-
vallisuusviraston tulisi osaltaan pyrkiä tähän 
yhteistyössä valtuuttamiensa luokituslaitos-
ten kanssa. Liikenteen turvallisuusvirastolla 
on tällä hetkellä sopimus seitsemän luokitus-
laitoksen kanssa, jotka suorittavat lastialusten 
rungon, koneiston ja sähköautomatiikan kat-
sastuksia. Liikenteen turvallisuusviraston tu-
lisi tehdä valtuuttamiensa luokituslaitosten 
kanssa yhteistyötä laitosten sääntöjen ja mää-
räysten kehittämiseksi mm. sen varmistami-
seksi, että laitosten suorittamat suomalaisten 
alusten katsastukset toteutettaisiin yhtenäis-
ten standardien mukaisesti.     

Pykälän 3 momentti sisältäisi pykälän voi-
massa olevan 1 momentin siltä osin kun on 
kyse Liikenteen turvallisuusviraston mahdol-
lisuudesta valtuuttaa hyväksytty luokituslai-
tos katsastamaan kotimaanliikenteen aluksia. 
Momenttiin ei esitetä sisällöllisiä muutoksia. 

Pykälän 4 momentti sisältäisi pykälän voi-
massa olevan 2 momentin. Momenttiin ei 
esitetä sisällöllisiä muutoksia. 

39 §. Katsastusvaltuutusta koskeva sopi-
mus. Pykälän 1 momenttiin esitetään siirret-
täväksi voimassa olevan 2 momentin 6 kohta, 
jonka mukaan valtuutussopimukseen on so-
vellettava Suomen lakia. Lisäksi esitetään, 
että viittaus luokituslaitosdirektiivin asian-
mukaiseen artiklaan saatetaan numeroinnol-
taan ajan tasalle. Luokituslaitosdirektiivin 5 
artiklan 2 kohdan mukaan valtuutussopimuk-
sen tulee sisältää vähintään IMO:n päätöslau-
selman A.739(18) liitteessä II esitetyt määrä-
ykset, jotka koskevat luokituslaitosten val-
tuuttamiseen liittyviä toimintaohjeita. Lisäksi 
sopimukseen tulisi ottaa hyväksyttyjen luoki-
tuslaitosten taloudellista vastuuta koskevat 
määräykset direktiivissä säädetyn mukaisesti 
sekä määräykset luokituslaitoksen tarkastuk-
sesta, aluksilla suoritettavista tarkastuksista 
sekä hyväksytyn luokituslaitoksen aluskan-
taa, luokan muutoksia, luokituksen voimassa 
olon keskeyttämistä tai luokituksen peruut-
tamista koskevien olennaisten tietojen pakol-
lisesta ilmoittamisesta. Direktiivin uudista-
misen yhteydessä kohtaan ei tehty sisällölli-
siä muutoksia.  

Pykälän voimassa oleva 2 momentti sisäl-
tää valtuutussopimukseen sisällytettävät vä-
himmäisehdot, jotka perustuvat vanhaan luo-
kituslaitosdirektiiviin 94/57/EY. Luokituslai-
tos direktiivin muuttamisen yhteydessä 2 
momentin 2—5 kohdassa mainitut ehdot siir-
rettiin luokituslaitosasetuksen 10 artiklaan. 
Päällekkäisen lainsäädännön välttämiseksi 2 
momentin 2—5 kohta on tarpeen poistaa. 
Momentin 1 kohta on edellä esitetty siirrettä-
väksi 36 §:n 1 momenttiin ja 6 kohta pykälän 
1 momenttiin.  

41 §. Katsastusvaltuutuksen peruuttami-
nen. Pykälän 1 momentin viittaus luokituslai-
tosdirektiiviin esitetään muutettavaksi viit-
tauksesi luokituslaitosasetukseen. Luokitus-
laitoksen hyväksynnän peruuttamisesta sää-
detään nykyisin luokituslaitosasetuksen 7 ar-
tiklassa.  

Pykälän 2 momenttiin esitetään lisättäväksi 
Liikenteen turvallisuusvirastolle mahdolli-
suus valtuutuksen peruuttamisen lisäksi kes-
keyttää valtuutus. Esitys perustuu luokituslai-
tosdirektiivin 8 artiklaan. Momenttiin esite-
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tään lisäksi lisättäväksi velvollisuus Liiken-
teen turvallisuusvirastolle antaa valtuuttamal-
leen hyväksytylle luokituslaitokselle huo-
mautus tai varoitus, jos virasto katsoo katsas-
tusvaltuutuksen keskeyttämiselle tai peruut-
tamiselle asetettujen edellytysten täyttyvän. 
Lisäys on tärkeä yksityisen toimijan oikeuk-
sia ja velvollisuuksia koskevan sääntelyn oi-
keasuhtaisuuden kannalta. Liikenteen turval-
lisuusvirasto voi momentissa mainituissa ti-
lanteissa keskeyttää tai peruuttaa myös sel-
laiselle hyväksytylle luokituslaitokselle an-
tamansa katsastusvaltuutuksen, joka edelleen 
täyttää luokituslaitosasetuksen liitteen mu-
kaiset minimivaatimukset.   

Vanhaan luokituslaitosdirektiivin sisältyi 
erillinen, voimassa olevan 3 momenttiin kir-
jattu säännös toistaiseksi peruutetusta valtuu-
tuksesta ja sen palauttamisesta. Tätä säännös-
tä ei enää sisälly nykyiseen luokituslaitosdi-
rektiiviin, mistä syystä pykälän 3 momentti 
esitetään poistettavaksi. 

42 §. Hyväksyttyjä luokituslaitoksia koske-
va valvonta. Pykälän 1 momentin viittaus 
luokituslaitosdirektiiviin esitetään muutetta-
vaksi viittaukseksi luokituslaitosasetukseen, 
jonka liite sisältää nykyisin luokituslaitoksel-
le asetetut vaatimukset. 

Pykälän 2 momentti esitetään saatettavaksi 
ajan tasalle Euroopan unionia koskevan viit-
tauksen osalta.  

 

2  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan syksyllä 
2011. 

Luokituslaitosdirektiivin mukaan jäsenval-
tioiden on saatettava direktiivin noudattami-
sen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolli-
set määräykset voimaan viimeistään 17 päi-
vänä kesäkuuta 2011.  
 
3  Suhde perustuslaki in ja  säätä-

misjärjestys  

Alusturvallisuuslaissa säädetään Liikenteen 
turvallisuusviraston valtuuttaman hyväksytyn 
luokituslaitoksen asemasta katsastuksissa ja 
aluksenmittauksessa. Kyse on perustuslain 
124 §:ssä säädetystä julkisen hallintotehtävän 
antamisesta lailla muulle kuin viranomaisel-
le, vaikka päätös tehdään valtuudella Liiken-
teen turvallisuusviraston nimissä ja puolesta. 
Esitykseen sisältyvät muutokset alusturvalli-
suuslakiin ovat pitkälti luonteeltaan teknisiä. 
Sisällölliset muutokset liittyvät Liikenteen 
turvallisuusviraston ja sen valtuuttaman hy-
väksytyn luokituslaitoksen väliseen yhteis-
työhön. Esityksellä ei siten puututa siirretyn 
hallintotehtävän laajuuteen. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laki 

aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain 

(1686/2009) 2 §:n 9, 41 ja 42 kohta, 4 §:n 5 momentti, 21 §:n 1 ja 3 momentti sekä 36, 39, 41 
ja 42 § sekä 

lisätään 2 §:ään uusi 43 kohta seuraavasti: 
 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa ja sen nojalla annetuissa sään-
nöksissä ja määräyksissä tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

9) luokituslaitosdirektiivillä alusten tarkas-
tamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja lai-
toksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan 
liittyviä toimia koskevista yhteisistä sään-
nöistä ja standardeista annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
2009/15/EY; 
— — — — — — — — — — — — — —  

41) luokituslaitosasetuksella alusten tarkas-
tamis- ja katsastamislaitoksia koskevista yh-
teisistä säännöistä ja standardeista annettua 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta 
(EY) N:o 391/2009;  

42) hyväksytyllä luokituslaitoksella luoki-
tuslaitosasetuksen mukaisesti hyväksyttyä 
laitosta; 

43) laivanisännällä sellaista aluksen omis-
tajaa tai koko aluksen vuokraajaa, joka joko 
yksinään tai yhdessä toisten henkilöiden 
kanssa käyttää tosiasiallista määräämisvaltaa 
alusturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä; 
laivanisäntään rinnastetaan tässä laissa se, 
joka sopimuksen perusteella tai muutoin to-

siasiallisesti hoitaa aluksen alusturvallisuu-
teen liittyviä kysymyksiä.  

 
4 § 

Viittaukset muuhun lainsäädäntöön 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä 

säädetään merenkulun ympäristönsuojelu-
laissa (1672/2009). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

21 § 

Kalastusalusdirektiivin soveltamisalaan kuu-
luva kalastusalus 

Kalastusalusdirektiivin soveltamisalaan 
kuuluvan kalastusaluksen on täytettävä kalas-
tusalusdirektiivissä ja muissa direktiiveissä 
kyseiselle alukselle asetetut tekniset turvalli-
suusvaatimukset. Aluksen on myös täytettävä 
Torremolinoksen pöytäkirjan vaatimukset si-
ten kuin kalastusalusdirektiivissä säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa kalas-
tusdirektiivin ja muiden direktiivien täytän-
töön panemiseksi tarkemmat määräykset ka-
lastusaluksen teknisestä turvallisuudesta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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36 § 

Katsastaja 

Suomalaisen aluksen katsastaa Liikenteen 
turvallisuusvirasto. Liikenteen turvallisuusvi-
rasto voi valtuuttaa hyväksytyn luokituslai-
toksen suorittamaan katsastuksen osaksi tai 
kokonaan. Liikenteen turvallisuusviraston 
valtuuttamalla luokituslaitoksella on oltava 
edustaja, jolla on kotipaikka Suomessa ja jo-
ka käyttää luokituslaitoksen puhevaltaa tuo-
mioistuimessa ja muun viranomaisen luona. 

Liikenteen turvallisuusviraston on toimit-
tava yhteistyössä valtuuttamansa hyväksytyn 
luokituslaitoksen kanssa luokituslaitoksen 
sääntöjen laatimisessa ja menettelytapojen 
käyttöönottamisessa sekä neuvoteltava sen 
kanssa yhdenmukaisen tulkinnan saavuttami-
seksi kansainvälisistä sopimuksista.  

Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa ko-
timaanliikenteen aluksen katsastuksen osaksi 
tai kokonaan myös sellaiselle nimeämälleen 
katsastajalle, joka ei ole Liikenteen turvalli-
suusviraston palveluksessa. 

Liikenteen turvallisuusvirasto voi käyttää 
ammattiveneen katsastuksessa apuna eräiden 
huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaa-
timuksista annetun lain 11 §:ssä tarkoitettua 
ilmoitettua laitosta. 
 

39 § 

Katsastusvaltuutusta koskeva sopimus 

Liikenteen turvallisuusviraston on tehtävä 
katsastusvaltuutuksesta kirjallinen sopimus 
hyväksytyn luokituslaitoksen kanssa. Sopi-
muksessa on oltava määräykset ainakin luo-
kituslaitosdirektiivin 5 artiklan 2 kohdassa 

mainituista asioista. Sopimukseen on sovel-
lettava Suomen lakia. 
 

41 § 

Katsastusvaltuutuksen peruuttaminen 

Liikenteen turvallisuusviraston on peruu-
tettava katsastusvaltuutus, jos luokituslaitok-
sen hyväksyntä on luokituslaitosasetuksen 7 
artiklan mukaisesti peruutettu. 

Liikenteen turvallisuusvirasto voi keskeyt-
tää tai peruuttaa katsastusvaltuutuksen, jos 
luokituslaitos Liikenteen turvallisuusviraston 
antamasta huomautuksesta tai varoituksesta 
huolimatta olennaisesti tai toistuvasti laimin-
lyö velvollisuutensa suorittaa katsastus 39 
§:ssä tarkoitetun sopimuksen mukaisesti. 
 

42 § 

Hyväksyttyä luokituslaitosta koskeva valvon-
ta 

Liikenteen turvallisuusviraston on valvot-
tava, että hyväksytty luokituslaitos suorittaa 
39 §:ssä tarkoitettuun sopimukseen perustu-
vat tehtävänsä ja täyttää luokituslaitosasetuk-
sen liitteen mukaiset vaatimukset. Liikenteen 
turvallisuusviraston on tehtävä tarkastus joka 
toinen vuosi ja raportoitava niistä Euroo-
pan komissiolle. 

Liikenteen turvallisuusviraston on toimitet-
tava luokituslaitosdirektiivissä säädetyt il-
moitukset Euroopan komissiolle ja Euroopan 
unionin jäsenvaltioille. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä      

kuuta 20   . 

————— 
Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2011 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
Liikenneministeri Anu Vehviläinen 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 
 

Laki 

aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain 

(1686/2009) 2 §:n 9, 41 ja 42 kohta, 4 §:n 5 momentti, 21 §:n 1 ja 3 momentti sekä 36, 39, 41 
ja 42 § sekä 

lisätään 2 §:ään uusi 43 kohta seuraavasti: 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa ja sen nojalla annetuissa sään-
nöksissä ja määräyksissä tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

9) luokituslaitosdirektiivillä alusten tarkas-
tamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja lai-
toksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan 
liittyviä toimia koskevista yhteisistä säännöis-
tä ja standardeista annettua neuvoston direk-
tiiviä 94/57/EY, sellaisena kuin se on muutet-
tuna komission direktiivillä 97/58/EY sekä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii-
veillä 2001/105/EY ja 2002/84/EY; 
— — — — — — — — — — — — — —  

41) hyväksytyllä luokituslaitoksella luoki-
tuslaitosdirektiivin 4 artiklan 
mukaisesti hyväksyttyä laitosta; 

 
 
42) laivanisännällä sellaista aluksen omis-

tajaa tai koko aluksen vuokraajaa, 
joka joko yksinään tai yhdessä toisten henki-
löiden kanssa käyttää 
tosiasiallista määräämisvaltaa alusturvallisuu-
teen liittyvissä kysymyksissä; 
laivanisäntään rinnastetaan tässä laissa sellai-
nen henkilö, joka sopimuksen 
perusteella tai muutoin tosiasiallisesti hoitaa 
aluksen alusturvallisuuteen 
liittyviä kysymyksiä. 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa ja sen nojalla annetuissa sään-
nöksissä ja määräyksissä tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

9) luokituslaitosdirektiivillä alusten tarkas-
tamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja lai-
toksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan 
liittyviä toimia koskevista yhteisistä sään-
nöistä ja standardeista annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
2009/15/EY; 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 
41) luokituslaitosasetuksella alusten tar-

kastamis- ja katsastamislaitoksia koskevista 
yhteisistä säännöistä ja standardeista annet-
tua Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tusta (EY) N:o 391/2009; 

42) hyväksytyllä luokituslaitoksella luoki-
tuslaitosasetuksen mukaisesti hyväksyttyä lai-
tosta; 

43) laivanisännällä sellaista aluksen omis-
tajaa tai koko aluksen vuokraajaa, 
joka joko yksinään tai yhdessä toisten henki-
löiden kanssa käyttää tosiasiallista määrää-
misvaltaa alusturvallisuuteen liittyvissä ky-
symyksissä; laivanisäntään rinnastetaan täs-
sä laissa sellainen henkilö, joka sopimuksen 
perusteella tai muutoin tosiasiallisesti hoitaa 
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aluksen alusturvallisuuteen liittyviä kysymyk-

siä. 
 

4 § 

Viittaukset muuhun lainsäädäntöön 

— — — — — — — — — — — — — —  
Aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantu-

misen ehkäisemisestä annetussa laissa 
(300/1979) säädetään siitä, mitä ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemiseksi on noudatetta-
va. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 § 

Viittaukset muuhun lainsäädäntöön 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä 

säädetään merenkulun ympäristönsuojelu-
laissa (1672/2009). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
21 § 

Kalastusalusdirektiivin soveltamisalaan kuu-
luva kalastusalus 

Kalastusalusdirektiivin soveltamisalaan 
kuuluvan kalastusaluksen on täytettävä kalas-
tusalusdirektiivissä kyseiselle alukselle asete-
tut tekniset turvallisuusvaatimukset. Aluksen 
on myös täytettävä Torremolinoksen pöytä-
kirjan vaatimukset siten kuin kalastusalusdi-
rektiivissä säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa kalas-
tusalusdirektiivin täytäntöönpanemiseksi 
tarkemmat määräykset kalastusaluksen tekni-
sestä turvallisuudesta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

21 § 

Kalastusalusdirektiivin soveltamisalaan kuu-
luva kalastusalus 

Kalastusalusdirektiivin soveltamisalaan 
kuuluvan kalastusaluksen on täytettävä kalas-
tusalusdirektiivissä ja muissa direktiiveissä 
kyseiselle alukselle asetetut tekniset turvalli-
suusvaatimukset. Aluksen on myös täytettävä 
Torremolinoksen pöytäkirjan vaatimukset si-
ten kuin kalastusalusdirektiivissä säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa kalas-
tusalusdirektiivin ja muiden direktiivien täy-
täntöönpanemiseksi tarkemmat määräykset 
kalastusaluksen teknisestä turvallisuudesta. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
36 § 

Katsastaja 

Suomalaisen aluksen katsastaa Liikenteen 
turvallisuusvirasto. Liikenteen turvallisuusvi-
rasto voi valtuuttaa hyväksytyn luokituslai-
toksen suorittamaan katsastuksen osaksi tai 
kokonaan. Liikenteen turvallisuusvirasto 
voi antaa kotimaanliikenteen aluksen kat-
sastuksen suorittamisen osaksi tai koko-
naan nimeämälleen katsastajalle, joka ei 
ole Liikenteen turvallisuusviraston palve-
luksessa. 

Liikenteen turvallisuusvirasto voi käyttää 
ammattiveneen katsastuksessa apuna eräiden 
huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaati-

36 § 

Katsastaja 

Suomalaisen aluksen katsastaa Liikenteen 
turvallisuusvirasto. Liikenteen turvallisuusvi-
rasto voi valtuuttaa hyväksytyn luokituslai-
toksen suorittamaan katsastuksen osaksi tai 
kokonaan. Liikenteen turvallisuusviraston 
valtuuttamalla luokituslaitoksella on oltava 
edustaja, jolla on kotipaikka Suomessa ja jo-
ka käyttää luokituslaitoksen puhevaltaa tuo-
mioistuimessa ja muun viranomaisen luona. 

Liikenteen turvallisuusviraston on toimitta-
va yhteistyössä valtuuttamansa hyväksytyn 
luokituslaitoksen kanssa luokituslaitoksen 
sääntöjen laatimisessa ja menettelytapojen 
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muksista annetun lain 11 §:ssä tarkoitettua 
ilmoitettua laitosta. 

käyttöönottamisessa sekä neuvoteltava sen 
kanssa yhdenmukaisen tulkinnan saavuttami-
seksi kansainvälisistä sopimuksista.  

Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa ko-
timaanliikenteen aluksen katsastuksen osaksi 
tai kokonaan myös sellaiselle nimeämälleen 
katsastajalle, joka ei ole Liikenteen turvalli-
suusviraston palveluksessa. 

Liikenteen turvallisuusvirasto voi käyttää 
ammattiveneen katsastuksessa apuna eräiden 
huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaa-
timuksista annetun lain 11 §:ssä tarkoitettua 
ilmoitettua laitosta. 

 
39 § 

Katsastusvaltuutusta koskeva sopimus 

Liikenteen turvallisuusviraston on tehtävä 
katsastusvaltuutuksesta kirjallinen sopimus 
hyväksytyn luokituslaitoksen kanssa, kun se 
valtuuttaa hyväksytyn luokituslaitoksen te-
kemään katsastuksia. Sopimuksessa on oltava 
määräykset ainakin luokituslaitosdirektiivin 6 
artiklan 2 kohdassa mainituista asioista. 

Sopimukseen on lisäksi sisällytettävä seu-
raavat ehdot: 

1) luokituslaitos nimeää edustajansa, jolla 
on kotipaikka Suomessa ja joka käyttää luoki-
tuslaitoksen puhevaltaa tuomioistuimessa ja 
muun viranomaisen 
luona; 

2) luokituslaitos antaa Liikenteen turvalli-
suusvirastolle kaikki luokituslaitoksen 
luokittelemaa aluskantaa, siirtoja, luokan 
muutoksia, luokituksen voimassaolon 
keskeyttämistä ja luokituksen peruutta-
mista koskevat tarvittavat tiedot; 

3) luokituslaitos ei anna todistus- tai turval-
lisuuskirjaa alukselle, joka on poistettu luo-
kasta tai jonka luokkaa on turvallisuussyistä 
muutettu, ennen kuin luokituslaitos on neuvo-
tellut Liikenteen turvallisuusviraston kanssa 
täyden tarkastuksen tarpeellisuudesta; 

4) luokituslaitos toimii luokittamaansa alus-
ta koskevissa asioissa yhteistyössä satamaval-
tion viranomaisten kanssa erityisesti poik-
keavuuksien ja puutteiden korjaamiseksi; 

5) luokituslaitos neuvottelee toisten luoki-
tuslaitosten kanssa teknisten standardiensa ja 
niiden täytäntöönpanon vastaavuuden ylläpi-
tämiseksi ohjeista lippuvaltioiden avustami-

39 § 

Katsastusvaltuutusta koskeva sopimus 

Liikenteen turvallisuusviraston on tehtävä 
katsastusvaltuutuksesta kirjallinen sopimus 
hyväksytyn luokituslaitoksen kanssa. Sopi-
muksessa on oltava määräykset ainakin luo-
kituslaitosdirektiivin 5 artiklan 2 kohdassa 
mainituista asioista. Sopimukseen on sovel-
lettava Suomen lakia. 
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seksi IMO:n oikeudellisten asiakirjojen täy-
täntöönpanosta annetun IMO:n päätöslau-
selman A.847(20) mukaisesti; luokituk-
sen siirtyessä toiselle luokituslaitokselle 
sekä luovuttava että vastaanottava luoki-
tuslaitos toimivat luokituslaitosdirektiivin 
15 artiklan 5 kohdan mukaisesti; sekä 

6) sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 
 

41 § 

Katsastusvaltuutuksen peruuttaminen 

Liikenteen turvallisuusviraston on peruutet-
tava hyväksytylle luokituslaitokselle anta-
mansa katsastusvaltuutus, jos luokituslaitok-
sen hyväksyntä on luokituslaitosdirektiivin 9 
artiklan mukaisesti peruutettu. 

Liikenteen turvallisuusvirasto voi peruuttaa 
hyväksytylle luokituslaitokselle antamansa 
katsastusvaltuutuksen myös, jos luokituslaitos 
olennaisesti tai toistuvasti laiminlyö velvolli-
suutensa suorittaa katsastus 39 §:ssä tarkoite-
tun sopimuksen mukaisesti. Huolimatta siitä, 
että hyväksytty luokituslaitos täyttää luokitus-
laitosdirektiivin liitteen mukaiset vaatimuk-
set, Liikenteen turvallisuusvirasto voi peruut-
taa antamansa katsastusvaltuutuksen toistai-
seksi luokituslaitosdirektiivin 10 artiklan mu-
kaisesti, jos se katsoo, ettei luokituslaitos 
enää pysty suorittamaan katsastustehtävää sen 
puolesta. 

Liikenteen turvallisuusviraston on palautet-
tava toistaiseksi peruutettu katsastusvaltuutus, 
jos Euroopan yhteisöjen komissio luokituslai-
tosdirektiivin 7 artiklan 2 kohdassa säädettyä 
menettelyä noudattaen sitä pyytää. 

41 § 

Katsastusvaltuutuksen peruuttaminen 

Liikenteen turvallisuusviraston on peruutet-
tava katsastusvaltuutus, jos luokituslaitoksen 
hyväksyntä on luokituslaitosasetuksen 7 ar-
tiklan mukaisesti peruutettu. 

Liikenteen turvallisuusvirasto voi keskeyt-
tää tai peruuttaa katsastusvaltuutuksen, jos 
luokituslaitos Liikenteen turvallisuusviraston 
antamasta huomautuksesta tai varoituksesta 
huolimatta olennaisesti tai toistuvasti laimin-
lyö velvollisuutensa suorittaa katsastus 39 
§:ssä tarkoitetun sopimuksen mukaisesti.  
 

 
42 § 

Hyväksyttyä luokituslaitosta koskeva valvonta 

Liikenteen turvallisuusviraston on valvotta-
va, että hyväksytty luokituslaitos suorittaa 39 
§:ssä tarkoitettuun sopimukseen perustuvat 
tehtävänsä ja täyttää luokituslaitosdirektiivin 
liitteen mukaiset vaatimukset. Liikenteen tur-
vallisuusviraston on tehtävä tarkastus joka 
toinen vuosi ja raportoitava niistä Euroo-
pan yhteisöjen komissiolle. 

Liikenteen turvallisuusviraston on toimitet-
tava luokituslaitosdirektiivissä säädetyt ilmoi-

42 § 

Hyväksyttyä luokituslaitosta koskeva valvon-
ta 

Liikenteen turvallisuusviraston on valvot-
tava, että hyväksytty luokituslaitos suorittaa 
39 §:ssä tarkoitettuun sopimukseen perustu-
vat tehtävänsä ja täyttää luokituslaitosasetuk-
sen liitteen mukaiset vaatimukset. Liikenteen 
turvallisuusviraston on tehtävä tarkastus joka 
toinen vuosi ja raportoitava niistä Euroo-
pan komissiolle. 

Liikenteen turvallisuusviraston on toimitet-
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tukset Euroopan yhteisöjen komissiolle ja Eu-
roopan unionin jäsenvaltioille. 

tava luokituslaitosdirektiivissä säädetyt il-
moitukset Euroopan komissiolle ja Euroopan 
unionin jäsenvaltioille.  
 

 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan     päivänä     kuuta 
20   . 

————— 
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