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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alusliikennepal-
velulain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi alus-
liikennepalvelulakia niin, että lakiin lisättäi-
siin merenkulun tiedonhallintajärjestelmää ja 
avun tarpeessa olevien alusten vastaanotta-
mista koskevat säännökset. Lakiin lisättäisiin 
myös laivaajan, liikenteenharjoittajan ja 
asiamiehen ilmoitusvelvollisuutta koskevat 
säännökset sekä muutettaisiin aluksen päälli-
kön merellä tapahtuvien vaaratilanteiden ja 
onnettomuuksien vaaratilanteiden ilmoitus-
velvollisuutta koskevia säännöksiä. Näiden 
ilmoitusvelvollisuuksien laiminlyönti säädet-
täisiin myös rangaistavaksi. Edellä mainittui-
hin säännöksiin sisältyisivät valtuudet säätää 
niiden sisältämistä asioista tarkemmin valtio-

neuvoston asetuksella tai Liikenneviraston 
määräyksillä.  

Ehdotettujen muutosten tavoitteena on 
panna kansallisesti täytäntöön niitä velvoit-
teita, jotka sisältyvät asiaa koskevaan Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiiviin. 

Lisäksi alusliikennepalvelulakiin sisältyviä 
määritelmiä täydennettäisiin sekä lain sovel-
tamisalaa tarkistettaisiin. Myös alusliikenne-
ohjaajan pätevyysvaatimuksia ja työpaikka-
koulutusta sekä alusliikennepalvelun koulu-
tusohjelmaa koskevia säännöksiä tarkistettai-
siin.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syk-
syllä 2011. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT  

 
1  Johdanto 

Esityksen tavoitteena on panna kansallises-
ti täytäntöön ne laintasoista sääntelyä edellyt-
tävät velvoitteet, jotka sisältyvät Euroopan 
parlamentin ja neuvoston alusliikennettä 
koskevan yhteisön seuranta- ja tiedonvaihto-
järjestelmän perustamisesta sekä neuvoston 
asetuksen 93/75/ETY kumoamisesta annet-
tuun Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiiviin 2002/59/EY, jäljempänä seuranta-
direktiivi, sellaisena kuin se on muutettuna 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii-
villä 2009/17/ETY, jäljempänä seurantadi-
rektiivin muutosdirektiivi. 

Seurantadirektiivin muutosdirektiivi on osa 
Euroopan unionin kolmatta merenkulun tur-
vallisuuspakettia, jonka komissio antoi mar-
raskuussa 2005. EU:n kolmanteen merenku-
lun turvallisuuspakettiin sisältyi seurantadi-
rektiivin muutosdirektiivin lisäksi kaksi ase-
tusta ja viisi muuta direktiiviä. Nämä muut 
EU:n kolmanteen merenkulun turvallisuus-
pakettiin sisältyneet säädökset olivat Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 
N:o 391/2009 alusten tarkastamis- ja katsas-
tamislaitoksia koskevista yhteisistä säännöis-
tä ja standardeista, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EY) N:o 392/2009 merten 
matkustajaliikenteen harjoittajan vastuusta 
onnettomuustapauksessa, Euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiivi 2009/15/EY 
alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen val-
tuutettuja laitoksia sekä merenkulun viran-
omaisten asiaan liittyviä toimia koskevista 
yhteisistä säännöistä ja standardeista, Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2009/16/EY satamavaltioiden suorittamasta 
valvonnasta, Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiivi 2009/18/EY meriliiken-
nealan onnettomuuksien tutkinnan perusperi-
aatteista ja neuvoston direktiivin 1999/35/EY 
ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direk-
tiivin 2002/59/EY muuttamisesta, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2009/20/EY alusten omistajien vakuutukses-
ta merioikeudellisia vaateita varten, Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiivi 

2009/21/EY lippuvaltiota koskevien vaati-
musten noudattamisesta  

Vuonna 2002 annetussa seurantadirektii-
vissä jäsenvaltiot velvoitetaan Erika-
onnettomuuden jälkeisten toimenpiteiden 
mukaisesti noudattamaan merionnettomuuk-
sien ja merellä sattuneiden vaaratilanteiden 
tutkintaa koskevassa Kansainvälisen meren-
kulkujärjestön (IMO) säännöstössä esitettyjä 
suosituksia. Seurantadirektiivin muutosdirek-
tiivin tavoitteena on parantaa meriturvalli-
suutta ja pienentää siten uusien merionnet-
tomuuksien riskiä sopimalla alusliikenteen 
raportointi- ja ilmoittautumismenettelyistä, 
tietojen vaihtokäytännöistä sekä niistä menet-
telyistä, joita noudatetaan avun tarpeessa 
olevien alusten vastaanottamisessa ja suoja-
paikkaan ohjaamisessa. Näin edistetään myös 
ympäristönsuojelua, kun merionnettomuuk-
sien riskejä ehkäistään. 
 
2  Nykyti la  

2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

Alusliikennepalvelulain (623/2005) tarkoi-
tuksena on edistää alusliikenteen turvallisuut-
ta ja parantaa tehokkuutta sekä ehkäistä alus-
liikenteestä ympäristölle aiheutuvia haittoja. 
Alusliikennepalvelulla (Vessel Traffic Servi-
ce, VTS) tarkoitetaan alusliikenteen valvon-
taa ja ohjausta, jolla on valmiudet toimia 
vuorovaikutuksessa liikenteen kanssa ja rea-
goida muuttuviin liikennetilanteisiin. Laissa 
säädetään myös VTS-viranomaisen VTS-
alueeseen liittyvien, Suomen vesialueen ul-
kopuolella olevien reittijakojärjestelmien ja 
alusliikenteen pakollisten ilmoittautumisjär-
jestelmien piiriin kuuluvan liikenteen val-
vonnasta. Alusliikennepalvelulakia sovelle-
taan Suomen vesialueella ja Saimaan kana-
van vuokra-alueella ylläpidettävään aluslii-
kennepalveluun ja alusliikenteen tilapäiseen 
ohjaamiseen erityistilanteissa. 

Alusliikennepalvelulaki sisältää myös 
säännökset VTS-viranomaisen ja aluksen 
päällikön ilmoitusvelvollisuuksista eräissä 
tapauksissa. Alusliikennepalvelulain 18 §:ään 
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on sisällytetty seurantadirektiivin VTS-
viranomaista koskevat ilmoitusvelvollisuudet 
asianomaisille merenkulku-, meripelastus-, 
ympäristö-, aluevalvonta-, poliisi tai tullivi-
ranomaisille sekä asianomaisille satamanpi-
täjille VTS-viranomaisen havaitsemista tai 
sille ilmoitetuista alusta koskevista turvalli-
suuteen, meripelastukseen, ympäristönsuoje-
luun tai alue- taikka tullivalvontaan liittyvistä 
olennaisista seikoista sekä VTS-
viranomaisen velvollisuus välittää tietoja 
aluksen suunnitellun reitin varrella sijaitsevi-
en Euroopan unionin jäsenvaltioiden asian-
omaisille viranomaisille sellaisista aluksista, 
jotka aiheuttavat vaaraa merenkululle tai 
uhan merenkulun tai ihmisten turvallisuudel-
le tai ympäristölle. Alusliikennepalvelun 23 
§:ään on sisällytetty myös seurantadirektii-
vistä tuleva aluksen päällikön ilmoitusvelvol-
lisuus merellä tapahtuvista vaaratilanteista ja 
onnettomuuksista. 

Alusliikennepalvelulain mukainen toimi-
valtainen viranomainen on liikenne- ja vies-
tintäministeriö, jonka vastuulla on perustaa ja 
kehittää alusliikennepalveluja. Alusliikenne-
palvelua ylläpitää VTS-viranomainen, joka 
on Liikennevirasto.  

Liikenne- ja viestintäministeriö on toimi-
valtaisena viranomaisena vastuussa siitä, että 
alusliikennepalveluja järjestetään liikenteelli-
sesti ja ympäristönsuojelullisesti kriittisiin 
paikkoihin ja että kansallisia säännöksiä ja 
määräyksiä sekä kansainvälisiä määräyksiä 
alusliikennepalveluiden järjestämisestä nou-
datetaan.  

VTS-viranomaisena toimiva Liikenneviras-
to on vastuussa alusliikennepalvelun järjes-
tämisestä toimivaltaisen viranomaisen aset-
tamien tavoitteiden mukaisesti ja alusliiken-
nepalvelun teknisestä ja operatiivisesta yllä-
pidosta. VTS-viranomainen on vastuussa lii-
kenteen sujuvuuden ja erikois- tai poikkeusti-
lanteiden edellyttämien toimenpiteiden var-
mistamisesta VTS-keskuksessa ottaen huo-
mioon kaikki VTS-alueen toimintaan liittyvät 
tekijät. Se voi yhteistoimintasopimuksen no-
jalla ylläpitää alusliikennepalvelua yhteis-
työssä muiden viranomaisten tai satamanpitä-
jien kanssa. Suomessa toimii nykyisin viisi 
alueellista VTS-keskusta, jotka kattavat 
kaikki kauppamerenkulun väylät.  

Alusliikennepalvelun avulla ohjataan lii-
kennettä niin, että alusliikenne on turvallista 
ja sujuvaa. Alusliikennepalvelun avulla pyri-
tään varmistamaan väylien tehokas ja turval-
linen käyttö sekä alusliikenteen ajantasainen 
tiedottaminen turvalaitteiden mahdollisesta 
toimimattomuudesta. Alusliikennepalvelu ei 
ole vaihtoehto luotsin käytölle eikä luotsin 
käyttö vapauta osallistumasta alusliikenne-
palveluun. Luotsi täydentää alusliikennepal-
veluja antamalla aluksen päällikölle navi-
gointiavun lisäksi apua tiedon ja ohjeiden 
hyödyntämisessä, muiden alusten liikkeistä, 
väylien kunnosta sekä sää-, jää- ja vedenkor-
keusolosuhteista.  

Rajavartiolaitos on meripelastuslain 
(1145/2001) mukainen johtava meripelastus-
viranomainen, joka vastaa meripelastustoi-
men järjestämisestä. Meripelastuslaissa on 
myös säädetty muiden meripelastukseen 
osallistuvien viranomaisten ja toimijoiden 
tehtävistä ja velvollisuuksista. Rajavartio-
laissa (578/2005) säädetään Rajavartiolaitok-
sen antamasta virka-avusta muille viranomai-
sille. Öljyvahinkojen torjuntalaissa 
(1673/2009) taas säädetään alusten öljyva-
hinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjun-
nan järjestämisen vastuista. Näihin viran-
omaisvastuisiin tukeudutaan myös nyt annet-
tavassa hallituksen esityksessä alusliikenne-
palvelulain muuttamisesta. 

 
 
 
 

2.2 Muiden maiden tilanne  

Euroopan unionin merenkulun turvallisuus-
lainsäädännön vaatimukset perustuvat ensisi-
jaisesti Kansainvälisen merenkulkujärjestön 
(IMO) hyväksymiin vaatimuksiin ja sääntöi-
hin. Myös seurantadirektiivin ja sen muutos-
direktiivin alusliikenteen ilmoittautumisjär-
jestelmiä ja ilmoituksia koskevat vaatimukset 
perustuvat IMO:n sääntöihin. Euroopan 
unionilainsäädännöllä nämä vaatimukset saa-
tetaan unionitasolla sitovina voimaan ja li-
säksi pyritään takaamaan EU:n jäsenvaltioi-
den ja Euroopan komission välinen tietojen 
vaihto. 

Mitä tulee EU:n kolmannen merenkulun 
turvallisuuspaketin toimeenpanoon jäsenval-
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tioissa, muilta EU:n jäsenvaltioilta saatujen 
tietojen mukaan useimmissa EU:n jäsenvalti-
oissa kolmanteen turvallisuuspakettiin sisäl-
tyneiden säädösten, mukaan lukien seuranta-
direktiivin muutosdirektiivin implementointi 
olisi myöhässä. Alla on kuvattu lyhyesti, mi-
ten alusliikennepalvelu on lainsäädännölli-
sesti ja organisatorisesti järjestetty Itämeren 
alueen naapurimaissa.  

Ruotsissa alusliikennepalvelua koskevat 
määräykset sisältyvät Merenkulkulaitoksen 
päätökseen, jota on uudistettu seurantadirek-
tiivin 2002/59/EY ja seurantadirektiivin 
muutosdirektiivin 2009/17/EY vaatimusten 
mukaisesti. Alusliikennepalvelun vastuuvi-
ranomaisena toimii Merenkulkulaitos (Sjö-
fartsverket). Alusliikennepalvelulain mukai-
nen toimivaltainen viranomainen Ruotsissa 
on Transportstyrelsen. 

Venäjällä alusliikennepalvelun järjestämi-
sestä on säädetty liikenneministeriön asetuk-
sella sekä määräyksellä teknisistä ja operatii-
visista vaatimuksista. Alusliikennepalvelun 
toimivaltainen viranomainen on Venäjän fe-
deraation liikenneministeriön merenkulun 
turvallisuusosasto. Alusliikennepalvelu on 
järjestetty IMO:n suositusten perusteella.  

Virossa ei ole erillistä alusliikennepalvelua 
koskevaa lainsäädäntöä, vaan alusliikenteestä 
säädetään merenkulun turvallisuuslaissa. 
Alusliikennepalvelun toimivaltainen viran-
omainen on Merenkulkuvirasto (Veeteede 
Amet), jonka alaisuudessa toimii alusliiken-
nepalvelukeskus.  

Myös Tanskassa alusliikennepalvelu on 
järjestetty merenkulun turvallisuuslainsää-
dännön puitteissa. Alusliikennepalvelun toi-
mivaltainen viranomainen on merivoimien 
operatiivinen komentokeskus ja VTS-
viranomaisena toimii VTS-Iso-Beltin hallin-
toviranomainen.  

Saksassa alusliikennepalvelu on järjestetty 
meritehtävälain nojalla. Tarkemmat säännök-
set alusliikennepalvelusta on annettu merilii-
kenneväyliä koskevassa asetuksessa. Toimi-
valtainen viranomainen on laivaliikennepo-
liisiviranomainen, jonka muodostavat sisäve-
si- ja merenkulkuvirastot. Näiden alaisuudes-
sa toimivat liikennekeskukset. Liikennekes-
kusten tehtäviin kuuluvat reaaliaikainen me-
riliikenteen valvonta ja ohjaus. 

 

2.3 Nykytilan arviointi 

Alusliikennepalvelu on toiminut voimassa 
olevan lainsäädännön puitteissa hyvin. Lii-
kenteen kasvusta huolimatta Itämeren alueel-
la ei ole syyskuussa 1994 tapahtuneen Es-
tonian onnettomuuden jälkeen tapahtunut 
suuronnettomuuksia useista vaaratilanteista 
huolimatta. Liikenteen kasvu on eräs onnet-
tomuusriskiä lisäävä tekijä. Viime vuosi-
kymmenten aikana etenkin öljynkuljetukset 
ja matkustajaliikenne ovat kasvaneet voi-
makkaasti. Pitkällä aikavälillä meriliikenteen 
kasvun ennustetaan jatkuvan Itämerellä ja 
Suomen rannikkovesillä, vaikka vuosina 
2008-2009 talous- ja rahoituskriisistä aiheu-
tuikin notkahdus myös Suomen satamien 
kautta tapahtuviin merikuljetuksiin.  

Helsingin ja Tallinnan välinen matkustaja-
liikenne Suomenlahden yli ja erityisesti Ve-
näjän itäisen Suomenlahden satamista (Pri-
morsk, Pietari ja Vysotsk) kohtaavat Helsin-
gin edustalla. Alusonnettomuuksiin liittyy 
aina jonkin asteisten henkilö- ja ympäristö-
vahinkojen riski. Suuren säiliöaluksen vauri-
oituminen karilleajossa tai yhteentörmäyk-
sessä voi aiheuttaa huomattavan ympäristö-
vahingon. Varsinkin matkustaja-aluksen ja 
säiliöaluksen yhteentörmäys voi aiheuttaa 
vakavan suuronnettomuuden. 

Suomenlahden risteävää liikennettä koske-
van analyysiin perusteella lähietäisyydellä 
tapahtuneet alusten kohtaamiset Suomenlah-
della ovat vähentyneet ja liikennekuri on pa-
rantunut. Voidaan arvioida, että tähän kehi-
tykseen on vaikuttanut alusten pakollisen il-
moitusjärjestelmän (ns. Gulf of Finland Re-
porting System eli GOFREP) käyttöönotto 
Suomenlahden kansainvälisellä merialueella 
vuonna 2004 sekä alusliikennepalvelun ke-
hittäminen rantavaltioiden aluevesillä. Itäme-
ren rannikkovaltioiden alusliikennepalvelusta 
vastaavien viranomaisten yhteistyö ja tiedon-
vaihto on parantanut alusliikenneturvallisuut-
ta. Suomenlahden ja Ahvenanmeren liiken-
teessä on lisäksi käytössä alusliikenteen reit-
tijakojärjestelmät, joilla tarkoitetaan merikar-
talle merkittyjä alusliikenteen kaistoja eri 
suuntaan liikkuvalle alusliikenteelle.  

Lisäksi Suomessa on käytössä niin sanottu 
Portnet-järjestelmä, jolla tarkoitetaan VTS-
viranomaisen eli Liikenneviraston ylläpitä-



 HE 32/2011 vp  
  

 

6 

mää alusliikenteen sähköistä ilmoitusjärjes-
telmää, jonka avulla vastaanotetaan alus-
käyntejä ja alusten lasteja koskevat ilmoituk-
set. Portnet-järjestelmä täyttää IMO:n SO-
LAS-yleissopimuksen ja unionilainsäädän-
nön alusliikenteen sähköiselle järjestelmälle 
asettamat toiminnalliset vaatimukset. Port-
net-järjestelmä toimii ”yhden luukun” -
periaatteen mukaisesti niin, että aluksen lii-
kenteenharjoittaja, asiamies tai päällikkö il-
moittaa sähköiseen järjestelmään tiedot aluk-
sesta, määräsatamasta, saapumisajankohdasta 
sekä aluksella kuljettavasta lastista ja viran-
omaiset saavat tarvitsemansa tiedot siitä.  

 
3  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi alus-
liikennepalvelulakia niin, että lakiin lisättäi-
siin VTS-viranomaisen toimivaltaa ja velvol-
lisuuksia koskevaan 5 lukuun lisättäisiin me-
renkulun tiedonhallintajärjestelmää (20 a §) 
ja avun tarpeessa olevien alusten vastaanot-
tamista ja sitä koskevan suunnitelman laadin-
taa (20 b-c §) koskevat säännökset.  

Lain 6 luvun otsikko muutettaisiin niin, et-
tä luku koskisi alukselle, aluksen päällikölle, 
laivaajalle, liikenteenharjoittajalle ja asia-
miehelle säädettyjä velvollisuuksia. Kysei-
seen lukuun lisättäisiin laivaajan ilmoitusvel-
vollisuutta (22 a §) sekä liikenteenharjoitta-
jan, asiamiehen ja aluksen päällikön ilmoi-
tusvelvollisuutta vaarallisten tai ympäristöä 
pilaavien aineiden kuljetuksista (22 b §) kos-
kevat säännökset. Myös merellä tapahtuvien 
vaaratilanteiden ja onnettomuuksien ilmoit-
tamista koskevaa 23 §:ää muutettaisiin niin, 
että 1 momentti koskisi Suomen vesialueella 
tapahtuvia ilmoituksia VTS-viranomaiselle.  
Pykälään lisättäisiin uusi 2 momentti, jonka 
mukaisesti suomalaisen aluksen joutuessa 
vaaratilanteeseen tai onnettomuuteen Suo-
men vesialueen ulkopuolella, aluksen päälli-
kön olisi tehtävä ilmoitus tästä lähimmän 
rantavaltion viranomaiselle. Nykyinen 2 
momentti siirtyisi tällöin 3 momentiksi.   

Lisäksi alusliikennepalvelulakiin sisältyviä 
määritelmiä täydennettäisiin seurantadirek-
tiivin ja sen muutosdirektiivin määritelmien 
mukaisesti (2 §). Määritelmien kohdan 10 
termi reittijakojärjestelmä muutettaisiin reiti-

tysjärjestelmäksi ja tämä edellyttäisi vastaa-
vanlaiset muutokset myös 3 §:n 2 momentis-
sa, 8 §:n 1 momentin 2 kohdassa ja 20 §:ssä, 
joissa kyseinen termi esiintyy.  

Myös lain soveltamisalaa tarkistettaisiin (3 
§) niin, että se vastaisi myös seurantadirek-
tiivin muutosdirektiivin soveltamisalaa.  Li-
säksi lain henkilöstön pätevyyttä koskevan 4 
luvun alusliikenneohjaajan pätevyysvaati-
muksia ja työpaikkakoulutusta (11 §) sekä 
lain erinäisiä säännöksiä koskevan 7 luvun 
alusliikennepalvelun koulutusohjelman hy-
väksyntää (25 §) koskevia säännöksiä tarkis-
tettaisiin kansallisten muutostarpeiden joh-
dosta. 

Edellä mainittuja vaatimuksia koskeviin 
säännöksiin sisältyisi useita valtuutussään-
nöksiä, joiden nojalla tarkemmat säännökset 
voitaisiin antaa valtioneuvoston asetuksella. 
Nämä asetuksen tasoiset säännökset on tar-
koitus sisällyttää valtioneuvoston asetukseen 
alusliikennepalvelusta (763/2005). Lisäksi 
olisi tarkoitus antaa uusi valtioneuvoston ase-
tus vaarallisten tai ympäristöä pilaavien ai-
neiden aluskuljetuksiin liittyvistä ilmoitus-
velvollisuuksista.  

Alusliikenteen seurannan sekä alusliiken-
nettä koskevan tietojen vaihdon tehostaminen 
Suomen vesialueilla ja koko Itämerellä seu-
rantadirektiivin muutosdirektiivin edellyttä-
mällä tavalla lisää alusliikenteen ennakoita-
vuutta ja turvallisuutta sekä tehostaa meripe-
lastus- ja öljyntorjuntaviranomaisten tiedon-
saantia ja toimintavalmiutta.  

Seurantadirektiivin ja sen muutosdirektii-
vin mukaiset järjestelmät ovat kuitenkin pää-
osin jo nykyisellään toimivia järjestelmiä 
etenkin IMO:ssa sovittujen sopimusten ja 
päätösten pohjalta. Kuten edellä on jo todet-
tu, Suomessa on jo nykyisellään toimiva 
alusliikennepalvelu (VTS), alusliikenteen 
sähköinen ilmoitusjärjestelmä (Portnet), alus-
liikenteen ilmoittautumisjärjestelmä (GOF-
REP), Suomenlahdella ja Ahvenanmerellä 
toimiva alusliikenteen reittijakojärjestelmä ja 
aluksissa on vaatimusten mukaiset automaat-
tiset alusten tunnistuslaitteet.  

Suomessa on myös meripelastuslain 
(1145/2001) ja öljyvahinkojen torjuntalain 
(1673/2009) nojalla toimivat vastuut ihmis-
henkien pelastamiseksi ja ympäristövahinko-
jen välttämiseksi onnettomuus- ja vaaratilan-
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teissa. Uutena velvoitteena tulee 20 b §:n 
mukainen velvoite laatia suunnitelma avun 
tarpeessa olevien alusten ohjaamisesta suoja-
paikkaan. Tämän suunnitelman valmistelusta 
vastaisi Liikennevirasto VTS-viranomaisena, 
mutta suunnitelma perustuisi nykyisiin pelas-
tusviranomaisten vastuisiin merionnetto-
muuksissa ja vaaratilanteissa.   

 
4  Esityksen vaikutukset  

4.1 Taloudelliset vaikutukset 

Ehdotuksella ei ole merkittäviä taloudelli-
sia vaikutuksia kansallisella tasolla. Kuten 
edellä kohdassa 5 on todettu, Suomessa on jo 
IMO:n kansainvälisten sopimusten nojalla 
voimassa olevat tieto-, seuranta- ja raportoin-
tijärjestelmät. Viranomaisille ja elinkei-
noelämälle mahdollisesti aiheutuvia vaiku-
tuksia on alla arvioitu erikseen.  

 
4.2 Vaikutukset varustamoille ja elin-

keinoelämään  

Ehdotuksella ei ole merkittäviä vaikutuksia 
elinkeinoelämälle. Vaarallisten aineiden kul-
jetuksissa on laivaajalle, liikenteenharjoitta-
jalle ja aluksen päällikölle asetettu voimassa-
olevassa lainsäädännössä laaja tiedonanto-
velvollisuus. Nyt ehdotetut uudet tehtävät 
täsmentävät ja täydentävät näitä tehtäviä. 
Laivaajan, liikenteenharjoittajan ja aluksen 
päällikön vaarallisten tai merta pilaavien ai-
neiden aluskuljetuksiin aineiden kuljetusten 
ilmoitusvelvollisuuksista on aikaisemmin 
säädetty valtioneuvoston asetuksessa 
869/1994, mutta nyt osa tähän asetukseen si-
sältyvistä säännöksistä nostetaan lain tasolle.  

 
4.3 Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

Ehdotettu laki alusliikennepalvelulain 
muuttamisesta lisäisi jonkin verran Liikenne-
viraston tehtäviä. Uudet tehtävät liittyisivät 
seurantadirektiivin muutosdirektiiviin sisäl-
tyviin velvoitteisiin kehittää merenkulun tie-
donhallintajärjestelmää sekä valmistella 
suunnitelma avun tarpeessa olevien alusten 
vastaanottamisesta. Tiedonhallintajärjestel-
män kehittämisestä aiheutuvat kustannukset 

yksilöityvät vasta myöhemmin, kun kansal-
lista SafeSeaNet-järjestelmää kehitetään ja 
sovitetaan yhteen Euroopan unionin muiden 
jäsenvaltioiden ja Euroopan komission järjes-
telmän kanssa. Käytännössä kuitenkin Lii-
kenneviraston ylläpitämä Portnet-järjestelmä 
on jo rakennettu niin, että se voidaan sovittaa 
yhteen EU:n SafeSeaNet-järjestelmän kans-
sa. 

Myös Liikenteen turvallisuusviraston teh-
tävät lisääntyvät erityisesti alusliikenneohjaa-
jan työpaikkakoulutuksen ylläpitoa ja kehit-
tämistä sekä alusliikenneohjaajan ja aluslii-
kennepalvelun esimiehen pätevyystodistusten 
edellytyksenä olevan koulutuksen laatujärjes-
telmien arvioinnin osalta. 

Kuten edellä jo on todettu, avun tarpeessa 
olevien alusten vastaanottamista koskevan 
suunnitelman valmistelussa ja näiden alusten 
vastaanottamisessa tukeudutaan voimassa 
olevan lainsäädännön mukaisiin viranomais-
ten vastuisiin ja työnjakoon.   

Edellä mainittujen lisätehtävien määrä ar-
vioidaan tässä vaiheessa noin yhdeksi henki-
lötyövuodeksi. Ensisijaisesti nämä työtehtä-
vät pyritään hoitamaan henkilöstöä uudelleen 
kohdentamalla. 

 
4.4 Ympäristövaikutukset 

Esityksillä pyritään varmistamaan, ettei 
alusliikenteestä koidu vaaraa merelliselle 
ympäristölle. Esitetyt järjestelyt tukeutuvat 
pääosin nykyiseen työnjakoon viranomaisten 
välillä siten kuin niistä on säädetty meripe-
lastuslaissa ja öljyvahinkojen torjuntalaissa. 
Tiedonhallintajärjestelmän kehittäminen sekä 
menettelytavat ja koordinaatio vaaratilanteis-
sa kuitenkin osaltaan vahvistavat ja nopeut-
tavat viranomaisten tiedonvaihtoa, valmistau-
tumista vaaratilanteisiin ja siten mahdollisten 
ympäristövahinkojen minimointia. 

 
5  Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä yhteis-
työssä liikenne- ja viestintäministeriön, Lii-
kenneviraston ja Liikenteen turvallisuusvi-
raston kesken. Valmisteluun ovat osallistu-
neet myös ympäristöministeriö, Suomen ym-
päristökeskus ja Rajavartiolaitos.  
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Esitysluonnoksesta on pyydetty lausunnot 
puolustusministeriöltä, sisäasiainministeriötä, 
valtiovarainministeriöltä, ympäristöministe-
riöltä, Liikennevirastolta, Liikenteen turvalli-
suusvirastolta, Suomen ympäristökeskukselta 
ja Rajavartiolaitokselta sekä merenkulun 
neuvottelukunnan jäseniltä.   

Puolustusministeriö on muistuttanut, että 
puolustusvoimien alukset ovat lain ja sen no-
jalla annettavan vaarallisten ja ympäristöä pi-
laavien aineiden aluskuljetuksiin liittyvistä 
ilmoitusvelvollisuuksista annettavan valtio-
neuvoston asetuksen soveltamisalan ulko-
puolella. Lain soveltamisalaa koskevaa 3 § 
on puolustusministeriön kommenttien pohjal-
ta täydennetty. 

Liikenneviraston esitysten pohjalta on tar-
kistettu alusliikenteen sähköisen ilmoitusjär-
jestelmän (Portnet) ja ilmoittautumisjärjes-
telmän (GOFREP) termejä.  

Liikenteen turvallisuusvirasto on esittänyt 
tarkennuksia hallituksen esityksen 11, 20 a ja 
25 §:ien viranomaisjärjestelyihin siltä osin 
kuin ne koskevat Liikenteen turvallisuusvi-
raston velvoitteita. Viraston kommentit on 
otettu huomioon esityksessä. 

Ympäristöministeriö ja Suomen ympäris-
tökeskus ovat lausunnoissaan korostaneet 
Suomen ympäristökeskuksen öljyvahinkojen 
torjuntalain mukaista viranomaisroolia. Ym-
päristöministeriö on muistuttanut, että jos 
alus ei siirry ohjattuun suojapaikkaan, Suo-
men ympäristökeskus voi vesien pilaantumi-
sen ehkäisemiseksi määrätä aluksen siirtämi-
sestä suojapaikkaan. 

Ympäristöministeriö on esittänyt määritel-
missä vaarallisten ja ympäristöä pilaavien ai-
neiden määritelmien tarkennuksia suhteessa 
erityisesti kemikaalilainsäädäntöön (mm. 
REACH-asetus). Esitetynkaltaiset määritel-
mät ovat vakiintuneita merenkulun lainsää-
dännössä ja perustuvat siihen, että vaarallis-
ten aineiden irtolastikuljetusten (merenkul-
kualan lainsäädäntö) ja kappaletavarakulje-
tusten (laki vaarallisten aineiden kuljetuksista 
719/1994) sääntely on erilaista. Siksi määri-
telmiä ei tässä ole ryhdytty muuttamaan.   

Rajavartiolaitos on korostanut rajavartio-
lain (578/2005) 77 §:n ja alusliikennepalve-

lulain 24 §:n välistä yhteyttä. Rajavartiolain 
77 §:ssä säädetään rajavartiolaitoksen anta-
masta virka-avusta ja alusliikennepalvelulain 
24 §:ssä säädetään VTS-viranomaisen oikeu-
desta saada puolustusvoimilta, rajavartiolai-
tokselta, ympäristö-, tulli- ja poliisiviran-
omaisilta, pelastuslaitoksilta ja valtion alus-
ten päälliköiltä virka-apua. Rajavartiolaitos 
on esittänyt, että alusliikennepalvelulain 24 
§:n sanamuotoa muutettaisiin niin, että siinä 
viitattaisiin rajavartiolaitoksen 77 §:ään. 
Alusliikennepalvelulain 24 §:n muuttamises-
sa olisi pitänyt vastaavanlaiset viittaukset pi-
tänyt tehdä rajavartiolain lisäksi myös mui-
den viranomaisten toimintaa sääteleviin sek-
torilakeihin ja siksi tässä Rajavartiolaitoksen 
esittämä kommentti päätettiin ottaa huomi-
oon niin, että rajavartiolakiin ja sen 77 §:ään 
viitataan yleisperusteluissa ja 20 c §:n yksi-
tyiskohtaisissa perusteluissa. 

Myös Suomen ympäristökeskus on esittä-
nyt, että öljyvahinkojen torjuntalain mukaisia 
viranomaisvastuita ja niihin liittyviä taloudel-
lisia vastuita selvennettäisiin alusöljy- ja 
aluskemikaalivahinkojen yhteydessä. Näihin 
liittyviä vastuita, mukaan lukien eri viran-
omaisten taloudelliset vastuut torjuntatoi-
menpiteistä, on syytä käydä tarkkaan läpi, 
kun avun tarpeessa olevan aluksen suoja-
paikkaan ohjaamista koskeva suunnitelma 
valmistellaan. Viranomaisten vastuista ja toi-
silleen antamasta virka-avusta on säädetty 
useissa laeissa (myös alusliikennepalvelulain 
24 §:ssä). Siksi tämän hallituksen esityksen 
valmistelussa on päädytty siihen, että tässä 
annettaisiin seurantadirektiivin muutosdirek-
tiivin mukaisesti vain valtuudet laatia suunni-
telma avun tarpeessa olevien alusten vas-
taanottamisesta ja miten päätös aluksen vas-
taanottamisesta tehdään. Valtioneuvoston 
asetuksella annettaisiin tarkemmat säännök-
set itse suunnitelman sisällöstä. Viime kädes-
sä itse suunnitelmassa viranomaiset määritte-
lisivät periaatteet mm. korvaus- ja muihin ta-
loudellisiin vastuisiin liittyvistä kysymyksis-
tä ottaen huomioon voimassa olevan lainsää-
dännön mukaiset viranomaisvastuut, virka-
avun myöntämisen periaatteet sekä niihin 
liittyvät korvausvastuut. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1  Lakiehdotusten perustelut  

2 §. Määritelmät. Pykälään lisättäisiin 10 
uutta määritelmää seurantadirektiivin ja sen 
muutosdirektiivin mukaisesti.  

Pykälän 10 kohdassa aikaisempi reittijako-
järjestelmä korvattaisiin reititysjärjestelmäl-
lä, koska reittijakojärjestelmä on vain osa rei-
titysjärjestelmää. Samalla luonnollisesti mää-
ritelmän sisältöä tarkistettaisiin. Reititysjär-
jestelmällä tarkoitettaisiin yhden tai useam-
man reitin tai reititystoimenpiteen muodos-
tamaa järjestelmää, jolla pyrittäisiin vähen-
tämään onnettomuusriskiä. Reititysjärjestel-
mään voisi kuulua reittijakojärjestelmiä, kak-
sisuuntaisia reittejä, suositeltuja reittejä, kier-
rettäviä ja vältettäviä alueita, rannikkoliiken-
nevyöhykkeitä, liikenneympyröitä, varoaluei-
ta ja syvävesireittejä (DW-reittejä, deep wa-
ter routes). Syvävesireiteillä eli DW-reiteillä 
taas tarkoitettaisiin suurisyväyksisille aluksil-
le tarkoitettuja ulkomerireittejä, joiden pienin 
syvyys on ilmoitettu merikartoissa.   

Pykälän 11 kohdassa määriteltäisiin onnet-
tomuus, jolla tarkoitettaisiin merionnetto-
muuksien ja vaaratilanteiden tutkintaa kos-
kevassa IMO:n säännöstössä tarkoitettua on-
nettomuutta. IMO:n säännöstössä erotellaan 
merionnettomuus, hyvin vakava onnettomuus 
ja vaaratilanne.  

Pykälän 12 kohdassa määriteltäisiin avun 
tarpeessa oleva alus, jolla tarkoitettaisiin 
alusta sellaisessa tilanteessa, joka saattaa joh-
taa aluksen menettämiseen tai aiheuttaa vaa-
raa ympäristölle tai merenkululle.  

Pykälän 13 kohdassa määriteltäisiin suoja-
paikka, jolla tarkoitettaisiin VTS-
viranomaisen merihädässä olevien alusten 
vastaanottamista varten osoittamaa satamaa, 
sataman osaa tai muuta suojaavaa laituri- tai 
ankkuripaikkaa tai mitä tahansa muuta suo-
jaisaa aluetta.   

Pykälän 14 kohdassa määriteltäisiin laivaa-
ja. Laivaajalla tarkoitettaisiin toimijaa, joka 
luovuttaa tavaran kuljetettavaksi meritse.  

Pykälän 15 kohdassa määriteltäisiin liiken-
teenharjoittaja, jolla tarkoitettaisiin alustur-
vallisuuden valvonnasta annetun lain 
(370/1995) 2 §:ssä määriteltyä laivanisäntää. 

Laivaisännällä taas tarkoitettaisiin sellaista 
aluksen omistajaa, yhtiötä, muuta organisaa-
tiota tai henkilöä tai koko aluksen vuokraa-
jaa, joka joko yksinään tai yhdessä toisten 
henkilöiden kanssa käyttää tosiasiallista mää-
räämisvaltaa aluksen alusturvallisuuteen liit-
tyvissä kysymyksissä. Laivanisäntään rinnas-
tettaisiin myös sellainen henkilö, joka sopi-
muksen perusteella tai muutoin tosiasiallises-
ti hoitaa aluksen alusturvallisuuteen liittyviä 
kysymyksiä.  

Pykälän 16 kohdassa määriteltäisiin asia-
mies, jolla tarkoitettaisiin henkilöä, jolla on 
valtuudet tai lupa toimittaa tietoja aluksen 
liikenteenharjoittajan nimissä.  

Pykälän 17 ja 18 kohdassa määriteltäisiin 
vaaralliset ja ympäristöä pilaavat aineet. Vaa-
rallisella aineella tarkoitettaisiin IMDG-
säännöstössä, IBC-säännöstön 17 luvussa, 
IGC-säännöstön 19 luvussa ja IMSBC-
säännöstössä tarkoitettuja vaarallisia aineita. 
IMDG-säännöstöllä taas tarkoitettaisiin 
IMO:n SOLAS-yleissopimuksen liitteen VII 
luvun A osan 1 säännön mukaisia määräyksiä 
vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappale-
tavarana aluksessa. IBC-säännöstöllä tarkoi-
tettaisiin vaarallisia kemikaaleja irtolastina 
kuljettavien alusten rakentamista ja varusta-
mista koskevaa IMO:n kansainvälistä sään-
nöstöä siihen tehtyine muutoksineen. IGC-
säännöstöllä taas tarkoitettaisiin nesteytettyjä 
kaasuja irtolastina kuljettavien alusten raken-
tamista ja varustamista koskevaa IMO:n kan-
sainvälistä säännöstöä siihen tehtyine muu-
toksineen ja IMSBC-säännöstöllä IMO:n 
SOLAS-yleissopimuksen liitteen VII luvun 
A-1 säännössä määriteltyä säännöstöä, joka 
sisältää määräyksiä vaarallisten kiinteiden 
aineiden kuljetuksesta irtolastina aluksella.  

Ympäristöä pilaavalla aineella taas tarkoi-
tettaisiin Marpol 73/78-yleissopimuksen I 
liitteessä määriteltyjä öljyjä, Marpol 73/78–
yleissopimuksen II liitteessä määriteltyjä hai-
tallisia nestemäisiä aineita ja Marpol 73/78-
yleissopimuksen III liitteessä määriteltyjä 
haitallisia aineita.  

Pykälän 19 kohdassa määriteltäisiin Mar-
pol 73/78-yleissopimus. Marpol 73/78-
yleissopimuksella tarkoitettaisiin alusten ai-
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heuttaman meren pilaantumisen ehkäisemi-
sestä vuonna 1973 tehtyyn IMO:n kansainvä-
liseen yleissopimukseen liittyvää pöytäkirjaa 
(SopS 51/1983) siihen myöhemmin tehtyine 
muutoksineen.  

3 §. Soveltamisala. Lain soveltamisalaa 
koskevaan 3 §:ää muutettaisiin niin, että py-
kälän 2 momentissa muutettaisiin reittijako-
järjestelmä reititysjärjestelmäksi määritelmi-
en kohdassa 10 tehdyn muutoksen johdosta. 
Lisäksi pykälään lisättäisiin uusi 3 ja 4 mo-
mentti. Näin ollen aikaisempi 3 momentti 
siirtyisi 5 momentiksi.   

Pykälän 3 momentin nojalla lakia sovellet-
taisiin aluksiin, joiden bruttovetoisuus on vä-
hintään 300.   

Pykälän 4 momentin mukaisesti lakia tai 
sen nojalla annettavia säännöksiä ei sovellet-
taisi puolustusvoimain aluksiin, kalastusaluk-
siin, perinnealuksiin, alle 24 metriä pitkiin 
huviveneisiin ja hallinnollisiin aluksiin, joita 
ei käytettäisi yleisessä liikenteessä kuljetta-
maan matkustajia tai lastia, ellei jäljempänä 
muuta säädetä. Lain 21 §:n säännökset alus-
liikennepalveluun osallistumisesta säilyisivät 
siten muuttumattomana. Siten jatkossakin 
alukset, joiden pituus on vähintään 24 metriä, 
olisivat velvollisia osallistumaan alusliiken-
nepalveluun. Puolustusvoimien ja rajavartio-
laitoksen alukset voisivat ilmoittautua VTS-
viranomaiselle alusliikennepalveluun erik-
seen sovittavalla tavalla. Alusliikennepalve-
luun olisivat jatkossakin velvollisia osallis-
tumaan myös vähintään 24 metriä pitkät hu-
viveneet 21 §:ssä säädetyllä tavalla, vaikka 3 
§:n 4 momentissa alle 45 metriä pitkät huvi-
veneet rajattaisiin muilta osin lain sovelta-
misalan ulkopuolelle. Muilta osin pykälän si-
sältö pysyisi ennallaan.   

8 §. Perustamispäätös. Pykälän 1 momen-
tin 2 kohdassa reittijakojärjestelmä muutet-
taisiin reititysjärjestelmäksi määritelmien 10 
kohdan muutoksen johdosta. Muita muutok-
sia pykälään ei tulisi.  

11 §. Alusliikenneohjaajan pätevyys ja työ-
paikkakoulutus. Pykälän 3 momentti muutet-
taisiin niin, että VTS-viranomaisella olisi ol-
tava alusliikenneohjaajan työpaikkakoulutuk-
sen ylläpitoa ja kehittämistä varten laatujär-
jestelmä. Laatujärjestelmä pitäisi antaa Lii-
kenteen turvallisuusviraston arvioitavaksi 
vähintään kerran viidessä vuodessa. Liiken-

teen turvallisuusvirasto voisi teettää arvioin-
nin myös akkreditoidulla auditoijalla.  

Pykälän 4 momenttia muutettaisiin niin, et-
tä se vastaisi 3 momenttiin tehtyjä muutok-
sia. Näin ollen valtioneuvoston asetuksella 
voitaisiin säätää työpaikkakoulutuksen yllä-
pitoa ja kehittämistä varten laaditusta laatu-
järjestelmästä.   

20 §. Valvonta kansainvälisillä merialueil-
la. Pykälässä muutettaisiin reittijakojärjes-
telmä reititysjärjestelmäksi määritelmien 10 
kohdan muutoksen johdosta. Muita muutok-
sia pykälään ei tulisi.  

20 a §. Merenkulun tiedonhallintajärjes-
telmä. Pykälä annettaisiin seurantadirektiivin 
muutosdirektiivin 22 a artiklan perusteella. 
Pykälässä säädettäisiin VTS-viranomaisen 
velvollisuudesta perustaa, ylläpitää ja kehit-
tää kansallista SafeSeaNet-järjestelmää.  

Pykälän 1 momentin mukaan VTS-
viranomaisen olisi perustettava kansallinen 
merenkulun tiedonhallintajärjestelmä (kan-
sallinen SafeSeaNet-järjestelmä) seurantadi-
rektiivissä tarkoitettujen tietojen keräämisek-
si, käsittelemiseksi ja tallentamiseksi.  

Pykälän 2 momentin mukaan tiedonhallin-
tajärjestelmän olisi oltava sellainen, että se 
voitaisiin liittää Euroopan komission ylläpi-
tämään merenkulun tiedonahallintajärjestel-
mään (SafeSeaNet-keskusjärjestelmä). Tie-
donvaihto Euroopan komission ja Euroopan 
unionin jäsenvaltioiden välillä tapahtuisi jär-
jestelmän avulla sähköisesti. 

Pykälän 3 momentin mukaan VTS-
viranomaisen olisi järjestelmän avulla voita-
va pyynnöstä toimittaa viipymättä toisen jä-
senvaltion asianomaiselle viranomaiselle tie-
dot aluksesta ja sen kuljettamista vaarallisista 
tai ympäristöä pilaavista aineista. 

Pykälän 4 momentin nojalla Liikenneviras-
to voisi antaa tarkempia määräyksiä 1 mo-
mentissa tarkoitetun merenkulun tiedonhal-
lintajärjestelmän rakenteesta, sisällöstä, tie-
donhallintajärjestelmään muille viranomaisil-
le myönnettävistä käyttöoikeuksista, tietojen 
jakelusta viranomaisille ja tietojen vaihdosta 
muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
sekä SafeSeaNet-keskusjärjestelmän kanssa.  

20 b §. Avun tarpeessa olevien alusten vas-
taanottamista koskeva suunnitelma. Pykälä 
perustuisi seurantadirektiivin muutosdirektii-
vin 20 a artiklaan. Pykälän 1 momentin nojal-
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la VTS-viranomainen velvoitettaisiin laati-
maan yhteistyössä rajavartiolaitoksen, Suo-
men ympäristökeskuksen ja muiden meripe-
lastuslain (1145/2001) 4 §:n mukaisten vi-
ranomaisten kanssa Kansanvälisen meren-
kulkujärjestön (IMO) päätöslauselmien 
A.949(23) ja A.950(23) mukainen suunni-
telma, jonka avulla varauduttaisiin avun tar-
peessa olevien alusten vastaanottamiseen ja 
pelastamiseen sekä ihmishenkeen ja turvalli-
suuteen kohdistuviin uhkatilanteisiin. Edellä 
mainittuihin IMO:n päätöslauselmiin, joiden 
pohjalta suunnitelma laadittaisiin, sisältyvät 
ohjeet avun tarpeessa olevien alusten suoja-
paikoista ja ohjeet merenkulun avustuspalve-
lujen järjestämisestä.  

Pykälän 2 momentin nojalla avun tarpeessa 
olevien alusten vastaanottamista koskevasta 
suunnitelmasta säädettäisiin tarkemmin val-
tioneuvoston asetuksella.  

20 c §. Avun tarpeessa olevien alusten vas-
taanottaminen. Pykälän 1 momentin nojalla 
VTS-viranomainen päättäisi yhteistyössä 20 
b §:ssä tarkoitettujen viranomaisten kanssa 
aluksen suojapaikkaan ohjaamisesta sään-
nöksessä tarkoitetun suunnitelman mukaises-
ti tehdyn tilannearvion perusteella.  

Avun tarpeessa olevien alusten vastaanot-
tamisessa noudatettaisiin meripelastuslain, 
öljyvahinkojen torjuntalain, merenkulun ym-
päristönsuojelulain (1672/2009) ja alustur-
vallisuuden valvontalain (370/1995) mukai-
sia viranomaisvastuita. VTS-viranomaisella 
olisi avun tarpeessa olevien alusten vastaan-
ottamisessa koordinoivan viranomaisen rooli. 
Siksi pykälän 2 momentin nojalla Rajavartio-
laitos ja Suomen ympäristökeskus ilmoittai-
sivat VTS-viranomaiselle niistä toimenpiteis-
tä, joihin ne olisivat ryhtyneet meripelastus-
laissa ja öljyvahinkojen torjuntalaissa sääde-
tyllä tavalla avun tarpeessa olevien alusten ja 
ihmishenkien pelastamiseksi sekä vahinkojen 
torjumiseksi. Avun tarpeessa olevien alusten 
vastaanottamisessa ja pelastustoimenpiteiden 
järjestämisessä on otettava huomioon myös 
rajavartiolain 77 §, jossa säädetään Rajavar-
tiolaitoksen antamasta virka-avusta. Lain 77 
§:n 2 momentin mukaan Rajavartiolaitoksella 
on velvollisuus antaa pelastusviranomaisille 
sen kaltaista virka-apua, joka edellyttää Ra-
javartiolaitokselle kuuluvan kaluston, henki-
lövoimavarojen tai erityisasiantuntijapalve-

luiden käyttöä, jota näillä viranomaisilla ei 
sillä hetkellä ole käytettävissään. Näissäkin 
tilanteissa virka-avun antamisen edellytykse-
nä on, että se voi tapahtua vaarantamatta Ra-
javartiolaitokselle säädettyjen muiden tärkei-
den tehtävien suorittamista.  

Pykälän 3 momentin nojalla avun tarpeessa 
olevien alusten vastaanottamisesta suoja-
paikkaan ja viranomaisten yhteistyöstä sää-
dettäisiin tarkemmin valtioneuvoston asetuk-
sella.  

6 luku. Alusta, aluksen päällikköä, laivaa-
jaa, liikenteenharjoittajaa ja asiamiestä kos-
kevat velvollisuudet. Luvun otsikko muutet-
taisiin niin, että aikaisemman alusta ja aluk-
sen päällikkö koskevien velvollisuuksien li-
säksi luvun velvoitteet koskisivat myös lai-
vaajaa, liikenteenharjoittajaa ja asiamiestä 
uusien 22 a ja 22 b §:ien säännösten johdos-
ta.   

22 a §. Laivaajan ilmoitusvelvollisuus. Py-
kälä perustuisi seurantadirektiivin muutosdi-
rektiivin 12 artiklaan. Pykälän 1 momentin 
nojalla laivaaja olisi vastuussa siitä, että 
aluksella kuljetettavaksi tarkoitetusta vaaral-
lisesta tai ympäristöä pilaavista aineesta en-
nen lastausta annetaan selvitys aluksen pääl-
likölle tai liikenteenharjoittajalle. Ilmoitus-
velvollisuus ei olisi sidottu laivan kokoon, 
mutta lain 3 §:n 4 momentissa soveltamisalan 
ulkopuolelle rajattuja aluksia ilmoitusvelvol-
lisuus ei koskisi.   

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että 
vaarallista tai ympäristöä pilaavaa ainetta ei 
saisi tarjota kuljetettavaksi tai lastata aluk-
seen, jos laivaaja ei ole antanut 1 momentin 
mukaista ilmoitusta.  

Pykälän 3 momentin nojalla Euroopan ul-
kopuolella sijaitsevasta satamasta Suomen 
satamaan tulevalla vaarallisia tai ympäristöä 
pilaavia aineita kuljettavalla aluksella olisi 
myös oltava laivaajan antama ilmoitus, johon 
sisältyisivät kyseistä ainetta koskevat tiedot.   

Pykälän 4 momentin nojalla lastinantajan 
tai laivaajan ilmoitusvelvollisuudesta säädet-
täisiin tarkemmin valtioneuvoston asetuksel-
la.  

22 b §. Aluksen liikenteenharjoittajan, 
asiamiehen ja päällikön ilmoitusvelvollisuus.  
Pykälä perustuu seurantadirektiivin 13 artik-
laan ja seurantadirektiivin muutosdirektiivin 
15 artiklaan. Pykälän 1 momentin nojalla las-
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tinaan vaarallisia tai ympäristöä pilaavia ai-
neita kuljettavan Suomen satamasta lähtevän 
aluksen liikenteenharjoittajan, asiamiehen tai 
päällikön olisi tehtävä ennen lähtöä ilmoitus 
VTS-viranomaiselle. Ilmoitus lastista tehtäi-
siin VTS-viranomaiselle sähköisesti Portnet-
järjestelmää käyttämällä. Ilmoitus olisi tehtä-
vä aluksen koosta riippumatta lukuun otta-
matta niitä aluksia, jotka on rajattu 3 §:n 5 
momentissa soveltamisalan ulkopuolelle. 
Portnet-järjestelmä on VTS-viranomaisen yl-
läpitämä järjestelmä, jonka avulla vastaan-
otetaan aluskäyntejä ja alusten lasteja koske-
vat ilmoitukset.   

Pykälän 2 momentin nojalla sellaisen aluk-
sen, joka ensimmäisenä määräsatamanaan tai 
ankkuripaikkanaan saapuisi Suomen sata-
maan tai ankkuripaikalle Euroopan talous-
alueen ulkopuolisesta satamasta lastinaan 
vaarallisia tai ympäristöä pilaavia aineita, lii-
kenteenharjoittajan, asiamiehen tai päällikön 
olisi tehtävä lastaussatamasta lähtiessään il-
moitus VTS-viranomaiselle. Myös tämä il-
moitus lastista tehtäisiin sähköisesti Portnet-
järjestelmää käyttämällä. 

Pykälän 3 momentin nojalla aluksista VTS-
viranomaiselle tehtävien ilmoitusten sisällös-
tä, ilmoitusvelvollisuudesta ja siitä myönnet-
tävistä vapautuksista sekä ilmoitusten tallen-
tamisesta merenkulun tiedonhallintajärjes-
telmään säädettäisiin tarkemmin valtioneu-
voston asetuksella.  

23 §. Merellä tapahtuvista vaaratilanteista 
ja onnettomuuksista ilmoittaminen. Pykälän 
1 momentin johdantolausetta muutettaisiin 
niin, että momentti koskisi aluksen päälliköl-
tä edellytettäviä ilmoituksia Suomen vesialu-
eella havaituista vaaratilanteista ja tapahtu-
neista onnettomuuksista.  

Pykälään lisättäisiin uusi 2 momentti ilmoi-
tuksista, jotka suomalaisen aluksen päällikön 
olisi tehtävä Suomen vesialueen ulkopuolella 
havaitsemistaan vaaratilanteista ja onnetto-
muuksista lähimmän rantavaltion asianomai-
selle viranomaiselle. Ilmoitukset tehtäisiin 
vastaavalla tavalla kuin 1 momentin ilmoi-
tukset.  Momentti perustuisi seurantadirektii-
vin 17 artiklaan. Vastaavanlainen säännös on 
sisältynyt aikaisemmin vaarallisten tai merta 
pilaavien aineiden aluskuljetusten ilmoitus-
velvollisuuksia koskevaan valtioneuvoston 
asetuksen 5 §:ään, mutta tämä säännös sisäl-

lytettäisiin nyt alusliikennepalvelulain 23 
§:ään. Muilta osin pykälän sisältö pysyisi en-
nallaan.    

25 §. Alusliikennepalvelutehtävien koulu-
tusohjelmat. Pykälä kumoaisi aikaisemman 
koulutusohjelman hyväksymistä koskeneen 
pykälän.  

Pykälän 1 momentin nojalla VTS-
viranomaisella olisi oltava alusliikennepalve-
lutehtäviä koskevat koulutusohjelmat. Alus-
liikennepalvelutehtävien peruskoulutusoh-
jelmaan olisi sisällytettävä ainakin aluslii-
kennepalveluiden perustiedot, kommunikoin-
ti, tehtävissä sovellettavat säännökset ja mää-
räykset sekä poikkeustilanteiden hallinta. 

Pykälän 2 momentin nojalla VTS-
viranomaisella olisi oltava alusliikenneohjaa-
jan ja alusliikennepalvelun esimiehen päte-
vyystodistusten edellytyksenä olevaa koulu-
tusta varten laatujärjestelmä, joka olisi ulkoi-
sesti arvioitava vähintään kerran viidessä 
vuodessa. Arvioinnista vastaisi Liikenteen 
turvallisuusvirasto, joka voisi teettää sen tun-
nustetulla ulkopuolisella arvioijalla.  

29 §. Rangaistussäännökset. Pykälää muu-
tettaisiin niin, että rangaistussäännökseen lii-
tettäisiin viittaus myös uusiin 22 a ja 22 b 
§:iin. Siten myös näiden pykälien mukaisten 
ilmoitusvelvollisuuksien laiminlyönnistä voi-
taisiin tuomita sakkoon.  

 
2  Voimaantulo 

Seurantadirektiivin muutosdirektiivi olisi 
pitänyt panna kansallisesti täytäntöön 30 päi-
vään marraskuuta 2010 mennessä. Tämän 
vuoksi laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 
mahdollisimman pian. Ennen tämän lain 
voimaantuloa voitaisiin ryhtyä sen täytän-
töönpanon edellyttämiin toimiin. 

 
3  Suhde perustuslaki in  ja  säätä-

misjärjestys   

Esitykseen sisältyvät säännökset merenku-
lun tiedonhallintajärjestelmän kehittämisestä, 
alusten suojapaikkaan ohjaamisesta sekä lai-
vaajan, liikenteenharjoittajan ja asiamiehen 
ilmoitusvelvollisuuksista ovat pääosin teknis-
luonteisia. Esityksen 22 a §:n laivaajaa sekä 
22 b §:n aluksen liikenteenharjoittajaa, asia-
miestä ja päällikköä koskevat vaarallisten ja 
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ympäristöä pilaavien aineiden ilmoitusvel-
vollisuudet vaikuttavat kuitenkin elinkeinon-
harjoittamiseen. Siksi näitä säännöksiä on ar-
vioitava perustuslain 18 §:n 1 momentissa 
säädetyn elinkeinovapauden kannalta. Vaa-
rallisia ja ympäristöä pilaavien aineiden kul-
jetuksia koskevat tiukat ilmoitusvelvollisuus- 
ja turvallisuusvaatimukset ovat kuitenkin 
välttämättömiä turvallisuuden ja meriympä-
ristön suojelun näkökulmasta. Ilmoitusvel-
vollisuuksista säädetään nykyisin vaarallisten 
tai ympäristöä pilaavien aineiden aluskulje-

tuksiin liittyvistä ilmoitusvelvollisuuksista 
annetussa valtioneuvoston asetuksessa 
(65/2004), mutta nyt säännökset nostettaisiin 
lain tasolle. Valtioneuvoston asetuksella sää-
dettäisiin vain ilmoitusvelvollisuuden sisäl-
lön teknisistä yksityiskohdista. Edellä esite-
tyn perusteella lakiehdotus voidaan käsitellä 
tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.   

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus:  
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Lakiehdotus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laki 

alusliikennepalvelulain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan alusliikennepalvelulain (623/2005) 2 §:n 9 ja 10 kohta, 3 §, 8 §:n 1 momentin 2 

kohta, 11 §, 6 luvun otsikko, 20, 23, 25 ja 29 §, sellaisina kuin niistä ovat 11 § osaksi laissa 
1307/2009 ja 25 § laissa 1307/2009, sekä 

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1307/2009, uusi 11-19 kohta sekä lakiin 
uusi 20 a-20 c, 22 a ja  22 b seuraavasti: 
 

2 §  

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan:  
— — — — — — — — — — — — — —  
9) VTS-tilannekuvalla VTS-keskuksessa 

ylläpidettävää tilannekuvaa VTS-alueella 
olevista aluksista ja niiden liikkeistä sekä 
muista liikenteeseen vaikuttavista seikoista; 

10) reititysjärjestelmällä yhden tai useam-
man reitin tai reititystoimenpiteen muodos-
tamaa järjestelmää, jolla pyritään vähentä-
mään onnettomuusriskiä; siihen voi kuulua 
reittijakojärjestelmiä, kaksisuuntaisia reittejä, 
suositeltuja reittejä, kierrettäviä ja vältettäviä 
alueita, rannikkoliikennevyöhykkeitä, liiken-
neympyröitä, varoalueita ja syvävesireittejä 
(DW-reittejä); 

11) onnettomuudella merionnettomuuksien 
ja vaaratilanteiden tutkintaa koskevassa Kan-
sainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) 
säännöstössä tarkoitettua onnettomuutta; 

12) avun tarpeessa olevalla aluksella alus-
ta sellaisessa tilanteessa, joka saattaa johtaa 
aluksen menettämiseen tai aiheuttaa vaaraa 
ympäristölle tai merenkululle;  

 13) suojapaikalla VTS-viranomaisen me-
rihädässä olevien alusten vastaanottamista 
varten osoittamaa satamaa, sataman osaa tai 
muuta suojaavaa laituri- tai ankkuripaikkaa 
tai mitä tahansa muuta suojaisaa aluetta;  

14) laivaajalla sitä, joka luovuttaa tavaran 
kuljetettavaksi meritse;  

15) liikenteenharjoittajalla alusturvallisuu-
den valvonnasta annetun lain (370/1995) 2 
§:ssä määriteltyä laivanisäntää;   

16) asiamiehellä henkilöä, jolla on valtuu-
det tai lupa toimittaa tietoja aluksen liiken-
teenharjoittajan nimissä;  

17) vaarallisella aineella IMO:n IMDG-
säännöstössä, IBC-säännöstön 17 luvussa, 
IGC-säännöstön 19 luvussa ja IMSBC-
säännöstössä tarkoitettuja vaarallisia aineita;  

18) ympäristöä pilaavalla aineella Marpol 
73/78-yleissopimuksen I liitteessä määritelty-
jä öljyjä, mainitun yleissopimuksen II liit-
teessä määriteltyjä haitallisia nestemäisiä ai-
neita ja mainitun yleissopimuksen III liittees-
sä määriteltyjä haitallisia aineita; ja   

19) Marpol-73/78-yleissopimuksella alus-
ten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäi-
semisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen liittyvää vuoden 1978 
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pöytäkirjaa (SopS 51/1983) ja siihen myö-
hemmin tehtyjä muutoksia.  

 
 
 
 

3 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan Suomen vesialueella 
ja Saimaan kanavan vuokra-alueella ylläpi-
dettävään alusliikennepalveluun ja aluslii-
kenteen tilapäiseen ohjaamiseen erityistilan-
teissa. 

Laissa säädetään myös VTS-viranomaisen 
VTS-alueeseen liittyvien, Suomen vesialueen 
ulkopuolella olevien reititysjärjestelmien ja 
pakollisten alusten ilmoittautumisjärjestelmi-
en piiriin kuuluvan liikenteen valvonnasta. 

Jollei tässä laissa toisin säädetä, lakia so-
velletaan aluksiin, joiden bruttovetoisuus on 
vähintään 300.    

Lakia ei kuitenkaan sovelleta puolustus-
voimain aluksiin, kalastusaluksiin, perin-
nealuksiin, alle 45 metriä pitkiin huvivenei-
siin ja hallinnollisiin aluksiin, joita ei käytetä 
yleisessä liikenteessä kuljettamaan matkusta-
jia tai lastia, ellei tässä laissa toisin säädetä.  

Sen estämättä, mitä tässä laissa säädetään 
alusliikennepalvelun ylläpitämisestä, satama-
alueella alusliikenteen valvontaa ja ohjausta 
saavat harjoittaa myös satamanpitäjät.  

 
 
 

8 § 

Perustamispäätös 

Toimivaltainen viranomainen perustaa 
alusliikennepalvelun tietylle alueelle. Ennen 
alusliikennepalvelun perustamista toimival-
taisen viranomaisen on selvitettävä sen tar-
peellisuus. Tässä tarkoituksessa on selvitet-
tävä: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) alueella olevat reititysjärjestelmät, nope-
usrajoitukset ja muut liikennettä ohjaavat tai 
rajoittavat seikat. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

11 § 

Alusliikenneohjaajan pätevyys ja työpaikka-
koulutus 

Alusliikenneohjaajalla tulee olla sellainen 
pätevyys, että hän pystyy alusliikennepalve-
lun turvalliseen ja tehokkaaseen hoitamiseen. 

Alusliikenneohjaajana saa toimia henkilö, 
jolla on voimassa oleva Liikenteen turvalli-
suusviraston myöntämä alusliikenneohjaajan 
pätevyystodistus ja joka on suorittanut alus-
liikenneohjaajan työpaikkakoulutuksen. 
VTS-viranomainen tekee pätevyystodistuk-
seen merkinnän suoritetusta työpaikkakoulu-
tuksesta.  

VTS-viranomaisella on oltava työpaikka-
koulutuksen ylläpitoa ja kehittämistä varten 
laatujärjestelmä. Laatujärjestelmä on annet-
tava Liikenteen turvallisuusviraston arvioita-
vaksi vähintään kerran viidessä vuodessa.  

Alusliikenneohjaajan työpaikkakoulutuk-
sen ylläpitoa ja kehittämistä varten laaditusta 
laatujärjestelmästä säädetään valtioneuvoston 
asetuksella.  

 
5 luku  

VTS-viranomaisen toimivalta ja velvolli-
suudet  

 
 

20 § 

Valvonta kansainvälisillä merialueilla 

VTS-viranomaisen on valvottava VTS-
alueeseensa liittyvillä kansainvälisillä meri-
alueilla olevien reititysjärjestelmien ja pakol-
listen ilmoittautumisjärjestelmien noudatta-
mista. 

 
20 a §  

Merenkulun tiedonhallintajärjestelmä 

VTS-viranomaisen on perustettava kansal-
linen merenkulun tiedonhallintajärjestelmä 
alusliikennettä koskevan yhteisön seuranta- 
ja tietojärjestelmän perustamisesta sekä neu-
voston asetuksen 93/75/ETY kumoamisesta 
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annetussa Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton direktiivissä 2002/59/EY tarkoitettujen 
tietojen keräämiseksi, käsittelemiseksi ja tal-
lentamiseksi.  

Tiedonhallintajärjestelmän on oltava sellai-
nen, että se voidaan liittää Euroopan unionin 
merenkulun tiedonhallintajärjestelmään (Sa-
feSeaNet-keskusjärjestelmä). Tiedonvaihto 
Euroopan komission ja Euroopan unionin jä-
senvaltioiden välillä tapahtuu sähköisesti. 

VTS-viranomaisen on järjestelmän avulla 
voitava pyynnöstä toimittaa viipymättä toisen 
jäsenvaltion asianomaiselle viranomaiselle 
tiedot aluksesta ja sen kuljettamista vaaralli-
sista tai ympäristöä pilaavista aineista. 

Liikennevirasto antaa tarkempia määräyk-
siä 1 momentissa tarkoitetun merenkulun tie-
donhallintajärjestelmän rakenteesta, sisällös-
tä, käyttöoikeuksista, tietojen jakelusta vi-
ranomaisille ja tietojen vaihdosta muiden jä-
senvaltioiden sekä SafeSeaNet-järjestelmän 
kanssa.  

 
 

20 b §  

Avun tarpeessa olevien alusten vastaanotta-
mista koskeva suunnitelma  

VTS-viranomainen laatii yhteistyössä raja-
vartiolaitoksen, Suomen ympäristökeskuksen 
ja muiden meripelastuslain (1145/2001) 4 
§:ssä tarkoitettujen viranomaisten kanssa 
apua tarvitsevien alusten suojapaikkojen oh-
jeita sekä merenkulun avustuspalveluja kos-
kevien Kansainvälisen merenkulkujärjestön 
(IMO) päätöslauselmien perusteella suunni-
telman, jonka avulla varaudutaan avun tar-
peessa olevien alusten vastaanottamiseen ja 
pelastamiseen sekä ihmishenkeen ja turvalli-
suuteen kohdistuviin uhkatilanteisiin.  

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta suunni-
telmasta säädetään tarkemmin valtioneuvos-
ton asetuksella. 

 
20 c § 

Avun tarpeessa olevien alusten vastaanotta-
minen 

VTS-viranomainen päättää yhteistyössä 20 
b §:ssä tarkoitettujen viranomaisten kanssa 

aluksen suojapaikkaan ohjaamisesta maini-
tussa pykälässä tarkoitetun suunnitelman 
mukaisesti tehdyn tilannearvion perusteella.  

Rajavartiolaitos ja Suomen ympäristökes-
kus ilmoittavat VTS-viranomaiselle niistä 
toimenpiteistä, joihin ne ovat ryhtyneet meri-
pelastuslaissa ja öljyvahinkojen torjuntalaissa 
(1673/2009) säädetyllä tavalla avun tarpeessa 
olevien alusten ja ihmishenkien pelastami-
seksi sekä vahinkojen torjumiseksi.  

Avun tarpeessa olevien alusten vastaanot-
tamisesta suojapaikkaan ja viranomaisten yh-
teistyöstä säädetään tarkemmin valtioneuvos-
ton asetuksella. 

 
 
 

6 luku  

Alusta, aluksen päällikköä, laivaajaa, lii-
kenteenharjoittajaa ja asiamiestä koskevat 

velvollisuudet  

 
 
 

22 a §  

Laivaajan ilmoitusvelvollisuus 

Laivaajan on ennen aluksen lastausta Suo-
men satamassa annettava aluksen päällikölle, 
liikenteenharjoittajalle tai tämän asiamiehelle 
ilmoitus aluksella kuljetettavaksi tarkoitetus-
ta vaarallisesta tai ympäristöä pilaavasta ai-
neesta. Ilmoitusvelvollisuus on riippumaton 
aluksen vähimmäiskoosta. Ilmoitusvelvolli-
suus ei kuitenkaan koske 3 §:n 4 momentissa 
tarkoitettuja aluksia.    

Ellei laivaaja ole antanut 1 momentissa tar-
koitettua ilmoitusta, vaarallista tai ympäris-
töä pilaavaa ainetta ei saa tarjota kuljetetta-
vaksi tai lastata alukseen.  

Euroopan unionin ulkopuolella sijaitsevas-
ta satamasta Suomen satamaan tulevalla 
aluksella, jolla on lastinaan vaarallista tai 
ympäristöä pilaavaa ainetta, on oltava laivaa-
jan antama ilmoitus, johon sisältyvät kyseistä 
ainetta koskevat tiedot. 

Laivaajan ilmoitusvelvollisuudesta sääde-
tään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.  
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22 b § 

Liikenteenharjoittajan, asiamiehen ja aluk-
sen päällikön ilmoitusvelvollisuus  

Suomen satamasta lähtevän vaarallista tai 
ympäristöä pilaavaa ainetta kuljettavan aluk-
sen liikenteenharjoittajan, asiamiehen tai 
päällikön on viimeistään aluksen lähtöhetkel-
lä tehtävä ilmoitus lastista VTS-
viranomaiselle sähköisesti Portnet-
järjestelmää käyttämällä. Ilmoitusvelvolli-
suus on riippumaton aluksen vähimmäis-
koosta. Ilmoitusvelvollisuus ei kuitenkaan 
koske 3 §:n 4 momentissa tarkoitettuja aluk-
sia.     

Sellaisen aluksen liikenteenharjoittajan, 
asiamiehen tai päällikön, joka ensimmäisenä 
määräsatamanaan tai ankkuripaikkanaan saa-
puu Suomen satamaan tai ankkuripaikalle 
Euroopan talousalueen ulkopuolisesta sata-
masta lastinaan vaarallista tai ympäristöä pi-
laavaa ainetta, on tehtävä lastaussatamasta 
lähtiessään ilmoitus lastista VTS-
viranomaiselle sähköisesti Portnet-
järjestelmää käyttämällä. Jos määräsatama tai 
ankkuripaikka selviää vasta matkan aikana, 
ilmoitus on tehtävä viimeistään silloin, kun 
määräsatama tai ankkuripaikka on selvillä. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen il-
moitusten sisällöstä, ilmoitusvelvollisuudesta 
myönnettävistä vapautuksista ja ilmoitusten 
tallentamisesta merenkulun tiedonhallintajär-
jestelmään säädetään tarkemmin valtioneu-
voston asetuksella.  

 
23 § 

Merellä tapahtuvista vaaratilanteista ja on-
nettomuuksista ilmoittaminen  

Aluksen päällikön on Suomen vesialueella 
ilmoitettava VTS-viranomaiselle:  

 1) kaikista aluksen turvallisuuteen vaikut-
tavista vaaratilanteista tai onnettomuuksista, 
kuten yhteentörmäyksestä, pohjakosketuk-
sesta, vauriosta, toimintahäiriöstä tai konevi-
asta, vuodosta tai lastin siirtymisestä sekä 
kaikista rungon vioista tai rakenteellisista vi-
oista; 

2) kaikista merenkulun turvallisuutta vaa-
rantavista vaaratilanteista tai onnettomuuk-

sista, kuten aluksen ohjattavuuteen tai meri-
kelpoisuuteen mahdollisesti vaikuttavista 
häiriöistä sekä kaikista aluksen kuljetus-
koneistoon, ohjauslaitteisiin, sähköntuotanto-
laitteisiin taikka navigointi- tai viestintälait-
teisiin vaikuttavista vioista; 

3) kaikista tilanteista, jotka saattavat aihe-
uttaa vesien tai rannikon pilaantumista, kuten 
ympäristöä pilaavien aineiden pääsystä ve-
teen tai tällaisen päästön uhasta; sekä 

4) kaikista merellä ajelehtivista ympäristöä 
pilaavien aineiden lautoista sekä konteista tai 
pakkauksista. 

Suomen vesialueen ulkopuolella suomalai-
sen aluksen päällikön on tehtävä 1 momen-
tissa tarkoitettu ilmoitus lähimmän rantaval-
tion asianomaiselle viranomaiselle.  

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin 1 momentissa tarkoitettujen ilmoi-
tusten sisällöstä. 

 
 

25 §  

Alusliikennepalvelutehtävien koulutusohjel-
mat 

VTS-viranomaisella on oltava alusliiken-
nepalvelutehtäviä koskevat koulutusohjel-
mat. Alusliikennepalvelutehtävien peruskou-
lutusohjelmaan on sisällytettävä ainakin alus-
liikennepalveluiden perustiedot, kommuni-
kointi, tehtävissä sovellettavat säännökset ja 
määräykset sekä poikkeustilanteiden hallinta. 

VTS-viranomaisella on oltava alusliiken-
neohjaajan ja alusliikennepalvelun esimiehen 
pätevyystodistusten edellytyksenä olevaa 
koulutusta varten laatujärjestelmä. Laatujär-
jestelmä on annettava Liikenteen turvalli-
suusviraston arvioitavaksi vähintään kerran 
viidessä vuodessa.  

 
 
 

29 § 

Rangaistussäännökset  

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta rik-
koo VTS-viranomaisen 17 §:n 1 momentin 
nojalla antamia määräyksiä, 21 §:n säännök-
siä tai 8 §:ssä tarkoitetussa perustamispää-
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töksessä vahvistettuja määräyksiä taikka lai-
minlyö 22, 22 a, 22 b tai 23 §:ssä säädetyn 
ilmoitusvelvollisuuden, on tuomittava, jollei 
teosta muualla laissa säädetä ankarampaa 
rangaistusta, alusliikennepalvelurikkomuk-
sesta sakkoon.  

——— 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä      kuuta 
20  .  

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimiin. 

 

————— 
 
Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2011 
 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 

Liikenneministeri Merja Kyllönen 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

Laki 

alusliikennepalvelulain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan alusliikennepalvelulain (623/2005) 2 §:n 9 ja 10 kohta, 3 §, 8 §:n 1 momentin 2 

kohta, 11 §, 6 luvun otsikko, 20, 23, 25 ja 29 §, sellaisina kuin niistä ovat 11 § osaksi laissa 
1307/2009 ja 25 § laissa 1307/2009, sekä 

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1307/2009, uusi 11—19 kohta sekä la-
kiin uusi 20 a—20 c, 22 a ja  22 b seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

2 § 

Määritelmät 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tässä laissa ja sen nojalla annetuissa sään-

nöksissä ja määräyksissä tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

9) VTS-tilannekuvalla VTS-keskuksessa yl-
läpidettävää tilannekuvaa VTS-alueella ole-
vista aluksista ja niiden liikkeistä sekä muista 
liikenteeseen vaikuttavista seikoista; sekä 

10) reittijakojärjestelmällä yhden tai use-
amman reitin tai reittijakotoimenpiteen muo-
dostamaa järjestelmää, jolla pyritään vähen-
tämään onnettomuusriskiä; siihen voi kuulua 
liikennejakojärjestelmiä, kaksisuuntaisia reit-
tejä, suositeltuja väyliä, vältettäviä alueita, 
rannikkoliikennealueita, kiertoteitä, varoalu-
eita ja syväväyliä. 

 

2 §

Määritelmät  

— — — — — — — — — — — — — —  
Tässä laissa tarkoitetaan:  
— — — — — — — — — — — — — — 
 
9) VTS-tilannekuvalla VTS-keskuksessa yl-

läpidettävää tilannekuvaa VTS-alueella ole-
vista aluksista ja niiden liikkeistä sekä muista 
liikenteeseen vaikuttavista seikoista; 

10) reititysjärjestelmällä yhden tai useam-
man reitin tai reititystoimenpiteen muodos-
tamaa järjestelmää, jolla pyritään vähentä-
mään onnettomuusriskiä; siihen voi kuulua 
reittijakojärjestelmiä, kaksisuuntaisia reitte-
jä, suositeltuja reittejä, kierrettäviä ja vältet-
täviä alueita, rannikkoliikennevyöhykkeitä, 
liikenneympyröitä, varoalueita ja syvä-
vesireittejä (DW-reittejä); 

11) onnettomuudella merionnettomuuksien 
ja vaaratilanteiden tutkintaa koskevassa 
Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) 
säännöstössä tarkoitettua onnettomuutta; 

12) avun tarpeessa olevalla aluksella alus-
ta sellaisessa tilanteessa, joka saattaa johtaa 
aluksen menettämiseen tai aiheuttaa vaaraa 
ympäristölle tai merenkululle;  

13) suojapaikalla VTS-viranomaisen meri-
hädässä olevien alusten vastaanottamista 
varten osoittamaa satamaa, sataman osaa tai 
muuta suojaavaa laituri- tai ankkuripaikkaa 
tai mitä tahansa muuta suojaisaa aluetta;  

14) laivaajalla sitä, joka luovuttaa tavaran 
kuljettavaksi meritse; 

15) liikenteenharjoittajalla alusturvalli-
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suuden valvonnasta annetun lain (370/1995) 
2 §:ssä määriteltyä laivaisäntää;  

16) asiamiehellä henkilöä, jolla on valtuu-
det tai lupa toimittaa tietoja aluksen liiken-
teenharjoittajan nimissä;  

17) vaarallisella aineella IMO:n IMGD-
säännöstössä, IBC-säännöstön 17 luvussa, 
IGC-säännöstön 19 luvussa ja IMSBC-
säännöstössä tarkoitettuja vaarallisia ainei-
ta;  

18) ympäristöä pilaavalla aineella Marpol 
73/78-yleissopimuksen I liitteessä määritelty-
jä öljyjä, mainitun yleissopimuksen II liit-
teessä määriteltyjä haitallisia nestemäisiä ai-
neita ja mainitun yleissopimuksen III liittees-
sä määriteltyjä haitallisia aineita; ja   

19) Marpol-73/78-yleissopimuksella alus-
ten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäi-
semisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen liittyvää vuoden 1978 
pöytäkirjaa (SopS 51/1983) ja siihen myö-
hemmin tehtyjä muutoksia.  

 
3 § 

Soveltamisala   

Tätä lakia sovelletaan Suomen vesialueella 
ja Saimaan kanavan vuokra-alueella ylläpi-
dettävään alusliikennepalveluun ja alusliiken-
teen tilapäiseen ohjaamiseen erityistilanteissa. 

Laissa säädetään myös VTS-viranomaisen 
VTS-alueeseen liittyvien, Suomen vesialueen 
ulkopuolella olevien reittijakojärjestelmien ja 
pakollisten alusten ilmoittautumisjärjestelmi-
en piiriin kuuluvan liikenteen valvonnasta. 

Sen estämättä, mitä tässä laissa säädetään 
alusliikennepalvelun ylläpitämisestä, satama-
alueella alusliikenteen valvontaa ja ohjausta 
saavat harjoittaa myös satamanpitäjät. 

 

3 §  

Soveltamisala   

Tätä lakia sovelletaan Suomen vesialueella 
ja Saimaan kanavan vuokra-alueella ylläpi-
dettävään alusliikennepalveluun ja alusliiken-
teen tilapäiseen ohjaamiseen erityistilanteis-
sa. 

Laissa säädetään myös VTS-viranomaisen 
VTS-alueeseen liittyvien, Suomen vesialueen 
ulkopuolella olevien reititysjärjestelmien ja 
pakollisten alusten ilmoittautumisjärjestelmi-
en piiriin kuuluvan liikenteen valvonnasta. 

Jollei tässä laissa toisin säädetä, lakia so-
velletaan aluksiin, joiden bruttovetoisuus on 
alle 300.   

Lakia ei kuitenkaan sovelleta puolustus-
voimain aluksiin, kalastusaluksiin, perin-
nealuksiin, alle 45 metriä pitkiin huvivenei-
siin ja muihin hallinnollisiin aluksiin, joita ei 
käytetä yleisessä liikenteessä kuljettamaan 
matkustajia tai lastia, ellei tässä laissa toisin 
säädetä.  

Sen estämättä, mitä tässä laissa säädetään 
alusliikennepalvelun ylläpitämisestä, satama-
alueella alusliikenteen valvontaa ja ohjausta 
saavat harjoittaa myös satamanpitäjät. 
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8 §  

Perustamispäätös 

Toimivaltainen viranomainen perustaa alus-
liikennepalvelun tietylle alueelle. Ennen alus-
liikennepalvelun perustamista toimivaltaisen 
viranomaisen on selvitettävä sen tarpeelli-
suus. Tässä tarkoituksessa on selvitettävä: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) alueella olevat reittijakojärjestelmät, no-
peusrajoitukset ja muut liikennettä ohjaavat 
tai rajoittavat seikat. 
— — — — — — — — — — — — — —  

8 § 

Perustamispäätös 

Toimivaltainen viranomainen perustaa 
alusliikennepalvelun tietylle alueelle. Ennen 
alusliikennepalvelun perustamista toimival-
taisen viranomaisen on selvitettävä sen tar-
peellisuus. Tässä tarkoituksessa on selvitettä-
vä: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) alueella olevat reititysjärjestelmät, no-
peusrajoitukset ja muut liikennettä ohjaavat 
tai rajoittavat seikat. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

11 § 

Alusliikenneohjaajan pätevyys ja työpaikka-
koulutus   

Alusliikenneohjaajalla tulee olla sellainen 
pätevyys, että hän pystyy alusliikennepalve-
lun turvalliseen ja tehokkaaseen hoitamiseen. 

Alusliikenneohjaajana saa toimia henkilö, 
jolla on voimassa oleva Liikenteen turvalli-
suusviraston myöntämä alusliikenneohjaajan 
pätevyystodistus ja joka on suorittanut alus-
liikenneohjaajan työpaikkakoulutuksen. VTS-
viranomainen tekee pätevyystodistukseen 
merkinnän suoritetusta työpaikkakoulutukses-
ta.  

VTS-viranomaisella on oltava työpaikka-
koulutussuunnitelma, jonka tulee sisältää ku-
vaus annettavasta koulutuskokonaisuudesta 
sekä määritelmät hyväksytysti suoritetun kou-
lutusjakson jälkeen edellytetyistä tiedoista ja 
taidoista aihealueittain.  

Alusliikenneohjaajan työpaikkakoulutuk-
sesta ja työpaikkakoulutussuunnitelmasta 
säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuk-
sella. 

 

11 §  

Alusliikenneohjaajan pätevyys ja työpaikka-
koulutus  

Alusliikenneohjaajalla tulee olla sellainen 
pätevyys, että hän pystyy alusliikennepalve-
lun turvalliseen ja tehokkaaseen hoitamiseen. 

Alusliikenneohjaajana saa toimia henkilö, 
jolla on voimassa oleva Liikenteen turvalli-
suusviraston myöntämä alusliikenneohjaajan 
pätevyystodistus ja joka on suorittanut alus-
liikenneohjaajan työpaikkakoulutuksen. 
VTS-viranomainen tekee pätevyystodistuk-
seen merkinnän suoritetusta työpaikkakoulu-
tuksesta.  

VTS-viranomaisella on oltava työpaikka-
koulutuksen ylläpitoa ja kehittämistä varten 
laatujärjestelmä. Laatujärjestelmä on annet-
tava Liikenteen turvallisuusviraston arvioita-
vaksi vähintään kerran viidessä vuodessa.  

Alusliikenneohjaajan työpaikkakoulutuk-
sen ylläpitoa ja kehittämistä varten laaditusta 
laatujärjestelmästä säädetään valtioneuvoston 
asetuksella 
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5 luku 

VTS-viranomaisen toimivalta ja velvolli-
suudet 

5 luku 

VTS-viranomaisen toimivalta ja velvolli-
suudet 

20 § 

Valvonta kansainvälisillä merialueilla 

VTS-viranomaisen on valvottava VTS-
alueeseensa liittyvillä kansainvälisillä meri-
alueilla olevien reittijakojärjestelmien ja pa-
kollisten ilmoittautumisjärjestelmien noudat-
tamista. 

 

20 § 

Valvonta kansainvälisillä merialueilla 

VTS-viranomaisen on valvottava VTS-
alueeseensa liittyvillä kansainvälisillä meri-
alueilla olevien reititysjärjestelmien ja pakol-
listen ilmoittautumisjärjestelmien noudatta-
mista. 

 

   
20 a §  

Merenkulun tiedonhallintajärjestelmä   

VTS-viranomaisen on perustettava kansal-
linen merenkulun tiedonhallintajärjestelmä 
alusliikennettä koskevan yhteisön seuranta- 
ja tietojärjestelmän perustamisesta sekä neu-
voston asetuksen 93/75/ETY kumoamisesta 
annetussa Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton direktiivissä 2002/59/EY tarkoitettujen 
tietojen keräämiseksi, käsittelemiseksi ja tal-
lentamiseksi.  

Tiedonhallintajärjestelmän on oltava sel-
lainen, että se voidaan liittää Euroopan 
unionin merenkulun tiedonhallintajärjestel-
mään (SafeSeaNet-keskusjärjestelmä). Tie-
donvaihto Euroopan komission ja Euroopan 
unionin jäsenvaltioiden välillä tapahtuu säh-
köisesti. 

VTS-viranomaisen on järjestelmän avulla 
voitava pyynnöstä toimittaa viipymättä toisen 
jäsenvaltion asianomaiselle viranomaiselle 
tiedot aluksesta ja sen kuljettamista vaaralli-
sista tai ympäristöä pilaavista aineista. 
Liikennevirasto antaa tarkempia määrä-
yksiä 1 momentissa tarkoitetun merenku-
lun tiedonhallintajärjestelmän rakentees-
ta, sisällöstä, käyttöoikeuksista, tietojen 
jakelusta viranomaisille ja tietojen vaih-
dosta muiden jäsenvaltioiden sekä Sa-
feSeaNet-järjestelmän kanssa. 
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 20 b §  

Avun tarpeessa olevien alusten vastaanotta-
mista koskeva suunnitelma  

VTS-viranomainen laatii yhteistyössä raja-
vartiolaitoksen, Suomen ympäristökeskuksen 
ja muiden meripelastuslain (1145/2001) 4 
§:ssä tarkoitettujen viranomaisten kanssa 
apua tarvitsevien alusten suojapaikkojen oh-
jeita sekä merenkulun avustuspalveluja kos-
kevien Kansainvälisen merenkulkujärjestön 
(IMO) päätöslauselmien perusteella suunni-
telman, jonka avulla varaudutaan avun tar-
peessa olevien alusten vastaanottamiseen ja 
pelastamiseen sekä ihmishenkeen ja turvalli-
suuteen kohdistuviin uhkatilanteisiin.  

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta suunni-
telmasta säädetään tarkemmin valtioneuvos-
ton asetuksella. 
 

  20 c §  

Avun tarpeessa olevien alusten vastaanotta-
minen  

VTS-viranomainen päättää yhteistyössä 20 
b §:ssä tarkoitettujen viranomaisten kanssa 
aluksen suojapaikkaan ohjaamisesta maini-
tussa pykälässä tarkoitetun suunnitelman 
mukaisesti tehdyn tilannearvion perusteella.  

Rajavartiolaitos ja Suomen ympäristökes-
kus ilmoittavat VTS-viranomaiselle niistä 
toimenpiteistä, joihin ne ovat ryhtyneet meri-
pelastuslaissa ja öljyvahinkojen torjuntalais-
sa (1673/2009) säädetyllä tavalla avun tar-
peessa olevien alusten ja ihmishenkien pelas-
tamiseksi sekä vahinkojen torjumiseksi.  

Avun tarpeessa olevien alusten vastaanot-
tamisesta suojapaikkaan ja viranomaisten 
yhteistyöstä säädetään tarkemmin valtioneu-
voston asetuksella.  
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6 luku 

Alusta ja aluksen päällikköä koskevat vel-
vollisuudet 

— — — — — — — — — — — — — —  

 

6 luku  

Alusta, aluksen päällikköä, laivaajaa, lii-
kenteenharjoittajaa ja asiamiestä koskevat 

ilmoitusvelvollisuudet  

— — — — — — — — — — — — — —  

 

 22 a § 

Laivaajan ilmoitusvelvollisuus  

Laivaajan on ennen aluksen lastausta 
Suomen satamassa annettava aluksen päälli-
kölle, liikenteenharjoittajalle tai tämän asia-
miehelle ilmoitus aluksella kuljetettavaksi 
tarkoitetusta vaarallisesta tai ympäristöä pi-
laavasta aineesta. Ilmoitusvelvollisuus on 
riippumaton aluksen vähimmäiskoosta. Il-
moitusvelvollisuus ei kuitenkaan koske 3 §:n 
4 momentissa tarkoitettuja aluksia.    

Ellei laivaaja ole antanut 1 momentissa 
tarkoitettua ilmoitusta, vaarallista tai ympä-
ristöä pilaavaa ainetta ei saa tarjota kuljetet-
tavaksi tai lastata alukseen.  

Euroopan unionin ulkopuolella sijaitsevas-
ta satamasta Suomen satamaan tulevalla 
aluksella, jolla on lastinaan vaarallista tai 
ympäristöä pilaavaa ainetta, on oltava lai-
vaajan antama ilmoitus, johon sisältyvät ky-
seistä ainetta koskevat tiedot. 

Laivaajan ilmoitusvelvollisuudesta sääde-
tään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 

 
 22 b § 

  

Liikenteenharjoittajan, asiamiehen ja aluk-
sen päällikön ilmoitusvelvollisuus  

Suomen satamasta lähtevän vaarallista tai 
ympäristöä pilaavaa ainetta kuljettavan 
aluksen liikenteenharjoittajan, asiamiehen 
tai päällikön on viimeistään aluksen lähtö-
hetkellä tehtävä ilmoitus lastista VTS-
viranomaiselle sähköisesti Portnet-
järjestelmää käyttämällä. Ilmoitusvelvolli-
suus on riippumaton aluksen vähimmäiskoos-
ta. Ilmoitusvelvollisuus ei kuitenkaan koske 3 
§:n 4 momentissa tarkoitettuja aluksia. 

Sellaisen aluksen liikenteenharjoittajan, 
asiamiehen tai päällikön, joka ensimmäisenä 
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määräsatamanaan tai ankkuripaikkanaan 
saapuu Suomen satamaan tai ankkuripaikalle 
Euroopan talousalueen ulkopuolisesta sata-
masta lastinaan vaarallista tai ympäristöä 
pilaavaa ainetta, on tehtävä lastaussatamas-
ta lähtiessään ilmoitus lastista VTS-
viranomaiselle sähköisesti Portnet-
järjestelmää käyttämällä. Jos määräsatama 
tai ankkuripaikka selviää vasta matkan aika-
na, ilmoitus on tehtävä viimeistään silloin, 
kun määräsatama tai ankkuripaikka on sel-
villä. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen il-
moitusten sisällöstä, ilmoitusvelvollisuudesta 
myönnettävistä vapautuksista ja ilmoitusten 
tallentamisesta merenkulun tiedonhallinta-
järjestelmään säädetään tarkemmin valtio-
neuvoston asetuksella. 

  
23 § 

Merellä tapahtuvista vaaratilanteista ja on-
nettomuuksista ilmoittaminen 

Aluksen päällikön on ilmoitettava VTS-
viranomaiselle seuraavista VTS-alueella tai 
sen läheisyydessä tapahtuneista tapauksista: 

1) kaikista aluksen turvallisuuteen vaikutta-
vista vaaratilanteista tai onnettomuuksista, 
kuten yhteentörmäyksestä, pohjakosketukses-
ta, vauriosta, toimintahäiriöstä tai koneviasta, 
vuodosta tai lastin siirtymisestä sekä kaikista 
rungon vioista tai rakenteellisista vioista; 

2) kaikista merenkulun turvallisuutta vaa-
rantavista vaaratilanteista tai onnettomuuksis-
ta, kuten aluksen ohjattavuuteen tai merikel-
poisuuteen mahdollisesti vaikuttavista häiri-
öistä sekä kaikista aluksen kuljetuskoneis-
toon, ohjauslaitteisiin, sähköntuotantolaittei-
siin taikka navigointi- tai viestintälaitteisiin 
vaikuttavista vioista; 

3) kaikista tilanteista, jotka saattavat aiheut-
taa vesien tai rannikon pilaantumista, kuten 
ympäristöä pilaavien aineiden pääsystä ve-
teen tai tällaisen päästön uhasta; sekä 

4) kaikista merellä ajelehtivista ympäristöä 
pilaavien aineiden lautoista sekä konteista tai 
pakkauksista. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin 1 momentissa tarkoitettujen ilmoi-
tusten sisällöstä. 

23 §

Merellä tapahtuvista vaaratilanteista ja on-
nettomuuksista ilmoittaminen  

Aluksen päällikön on Suomen vesialueella 
ilmoitettava VTS-viranomaiselle: 

 1) kaikista aluksen turvallisuuteen vaikut-
tavista vaaratilanteista tai onnettomuuksista, 
kuten yhteentörmäyksestä, pohjakosketukses-
ta, vauriosta, toimintahäiriöstä tai koneviasta, 
vuodosta tai lastin siirtymisestä sekä kaikista 
rungon vioista tai rakenteellisista vioista; 

2) kaikista merenkulun turvallisuutta vaa-
rantavista vaaratilanteista tai onnettomuuk-
sista, kuten aluksen ohjattavuuteen tai meri-
kelpoisuuteen mahdollisesti vaikuttavista häi-
riöistä sekä kaikista aluksen kuljetuskoneis-
toon, ohjauslaitteisiin, sähköntuotantolaittei-
siin taikka navigointi- tai viestintälaitteisiin 
vaikuttavista vioista; 

3) kaikista tilanteista, jotka saattavat aihe-
uttaa vesien tai rannikon pilaantumista, kuten 
ympäristöä pilaavien aineiden pääsystä ve-
teen tai tällaisen päästön uhasta; sekä 

4) kaikista merellä ajelehtivista ympäristöä 
pilaavien aineiden lautoista sekä konteista tai 
pakkauksista. 

Suomen vesialueen ulkopuolella suomalai-
sen aluksen päällikön on tehtävä 1 momen-
tissa tarkoitettu ilmoitus lähimmän rantaval-
tion asianomaiselle viranomaiselle.  

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
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kemmin 1 momentissa tarkoitettujen ilmoi-
tusten sisällöstä. 

 
25 § 

Koulutusohjelman hyväksyminen 

VTS-viranomaisella on oltava alusliikenne-
palvelutehtävien koulutusohjelma. Koulutus-
ohjelmaan on sisällytettävä ainakin aluslii-
kennepalveluiden perustiedot, kommunikoin-
ti, tehtävissä sovellettavat säännökset ja mää-
räykset sekä poikkeustilanteiden hallinta. 
 

25 § 

Alusliikennepalvelutehtävien koulutusohjel-
mat 

VTS-viranomaisella on oltava alusliiken-
nepalvelutehtäviä koskevat koulutusohjelmat. 
Alusliikennepalvelutehtävien peruskoulutus-
ohjelmaan on sisällytettävä ainakin aluslii-
kennepalveluiden perustiedot, kommunikoin-
ti, tehtävissä sovellettavat säännökset ja 
määräykset sekä poikkeustilanteiden hallinta. 

VTS-viranomaisella on oltava alusliiken-
neohjaajan ja alusliikennepalvelun esimiehen 
pätevyystodistusten edellytyksenä olevaa 
koulutusta varten laatujärjestelmä. Laatujär-
jestelmä on annettava Liikenteen turvalli-
suusviraston arvioitavaksi vähintään kerran 
viidessä vuodessa.  
 

29 § 

Rangaistussäännökset  

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta rik-
koo VTS-viranomaisen 17 §:n 1 momentin 
nojalla antamia määräyksiä, 21 §:n säännök-
siä tai 8 §:ssä tarkoitetussa perustamispäätök-
sessä vahvistettuja määräyksiä taikka laimin-
lyö 22 tai 23 §:ssä säädetyn ilmoitusvelvolli-
suuden, on tuomittava, jollei teosta muualla 
laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, alus-
liikennepalvelurikkomuksesta sakkoon. 
 

 

29 § 

Rangaistussäännökset 

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta rik-
koo VTS-viranomaisen 17 §:n 1 momentin 
nojalla antamia määräyksiä, 21 §:n säännök-
siä tai 8 §:ssä tarkoitetussa perustamispäätök-
sessä vahvistettuja määräyksiä taikka laimin-
lyö 22, 22 a, 22 b tai 23 §:ssä säädetyn ilmoi-
tusvelvollisuuden, on tuomittava, jollei teosta 
muualla laissa säädetä ankarampaa rangais-
tusta, alusliikennepalvelurikkomuksesta sak-
koon.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä    kuuta 

20  . 
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 

ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimiin. 

————— 
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