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914/2016

Laki
laivavarustelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan laivavarustelain (1503/2011) 30 §,
muutetaan 1 ja 2 §, 3 §:n 4 momentti, 4–6 §, 7 §:n 2 momentti, 8 §:n 1 momentti, 10–15 §,

17–19 §, 20 §:n 2 momentti, 21 §:n otsikko ja 1 momentti, 22 §:n 1 momentti, 23–25 §,
27 §:n 1 momentti, 28  ja 31 §,

sellaisina kuin niistä ovat 18 ja 19 § osaksi laissa 908/2014, sekä
lisätään lakiin uusi 18 a § seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

Tässä laissa säädetään laivavarusteista ja neuvoston direktiivin 96/98/EY kumoamises-
ta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/90/EU, jäljempänä lai-
vavarustedirektiivi, tarkoitetuista varusteista.

Tätä lakia sovelletaan suomalaiseen alukseen, jolle myönnetään turvallisuuskirjat jon-
kin seuraavista kansainvälisistä yleissopimuksista mukaisesti:

1) ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehty kansainvälinen yleissopi-
mus (SopS 11/1981), jäljempänä SOLAS-yleissopimus; 

2) alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kan-
sainväliseen yleissopimukseen liittyvä vuoden 1978 pöytäkirja (SopS 51/1983), jäljempä-
nä MARPOL 73/78 -yleissopimus;

3) kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä vuonna
1972 tehty kansainvälinen yleissopimus (SopS 30/1977), jäljempänä COLREG-yleissopi-
mus.

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) kansainvälisillä testausstandardeilla Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO),

Kansainvälisen standardisointijärjestön (ISO), Kansainvälisen sähkötekniikan toimikun-
nan (IEC), Euroopan standardointikomitean (CEN), Euroopan sähkötekniikan standar-
dointikomitean (Cenelec), Euroopan telealan standardointilaitoksen (ETSI) ja Kansainvä-
lisen televiestintäliiton (ITU) laatimia, kulloinkin voimassa olevia standardeja, jotka on
laadittu testausmenetelmien ja testaustulosten määrittelemiseksi kansainvälisten yleisso-
pimusten ja IMO:n päätöslauselmien ja kiertokirjeiden mukaisesti;
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2) kansainvälisillä oikeudellisilla asiakirjoilla kansainvälisiä yleissopimuksia ja
IMO:n päätöslauselmia ja kiertokirjeitä sekä kansainvälisiä testausstandardeja;

3) laivavarusteella laivavarustedirektiivin mukaisia alukselle sijoitettuja tai sijoitetta-
via varusteita, joiden osalta kansainvälisissä oikeudellisissa asiakirjoissa edellytetään lip-
puvaltion viranomaisen hyväksyntää riippumatta siitä, onko alus Euroopan unionin
alueella sinä ajankohtana, jona varusteet on sijoitettu tai sijoitetaan alukselle;

4) vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyllä laivavarustedirektiivin mukaista
menettelyä, joka on:

a) EY-tyyppitarkastus (moduuli B) sekä sellainen EU:n vaatimustenmukaisuusvakuu-
tus, joka valmistajan tai tämän Euroopan unionin alueelle sijoittautuneen valtuutetun
edustajan ennen varusteen markkinoille saattamista tekemän valinnan mukaan koskee
tuotannon laadunvarmistusta (moduuli D), tuotteen laadunvarmistusta (moduuli E) tai
tuotekohtaista tarkastusta (moduuli F);

b) yksikkökohtainen EY-tarkastus (moduuli G), jos varuste-eriä valmistetaan yksittäin
tai pieniä määriä eikä sarja- tai massatuotantona; 

5) valmistajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka valmistaa taikka antaa
toimeksiannon suunnitella tai valmistaa laivavarusteita ja joka pitää niitä kaupan omalla
nimellään tai tavaramerkillään; tuojaa tai jakelijaa on pidettävä valmistajana silloin kun se
saattaa laivavarusteen markkinoille tai sijoittaa varusteen Euroopan unionin jäsenvaltion
lipun alla purjehtivalle alukselle omalla nimellään tai tavaramerkillään tai muuttaa jo
markkinoille saatettua laivavarustetta tavalla, joka voi vaikuttaa laivavarusteeseen sovel-
lettavien vaatimusten täyttymiseen; 

6) valtuutetulla edustajalla laivavarustedirektiivin 13 artiklassa tarkoitettua Euroopan
unioniin sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on laivavarusteen
valmistajan antama kirjallinen valtuutus suorittaa valmistajan puolesta tietyt tehtävät;

7) tuojalla Euroopan unioniin sijoittunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä,
joka saattaa kolmannesta maasta tuotavat laivavarusteet unionin markkinoille;

8) jakelijalla muuta laivavarusteen toimitusketjuun kuuluvaa luonnollista henkilöä tai
oikeushenkilöä kuin valmistajaa tai tuojaa;

9) vaatimustenmukaisuusvakuutuksella laivavarusteen valmistajan antamaa laivava-
rustedirektiivin liitteen II ja rakenteeltaan tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhtei-
sistä puitteista ja päätöksen 93/465/ETY kumoamisesta tehdyn Euroopan parlamentin ja
neuvoston päätöksen N:o 768/2008/EY liitteessä III vahvistetun mallin mukaista vakuu-
tusta laivavarusteelle asetettujen vaatimusten täyttymisestä; 

10) asettamisella saataville markkinoilla kaikkea laivavarusteen toimittamista unionin
markkinoille liiketoiminnan yhteydessä joko maksua vastaan tai vastikkeetta;

11) markkinoille saattamisella laivavarusteen ensimmäistä saataville asettamista Eu-
roopan unionin markkinoilla. 

3 §

Muu lainsäädäntö

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Radiolaitteen, jonka vaatimustenmukaisuutta ei varmisteta laivavarusteena, vaatimus-

tenmukaisuuden varmistamisesta ja markkinoille saattamisesta säädetään tietoyhteiskun-
takaaressa (917/2014).

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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4 §

Laivavarusteisiin kohdistuvat vaatimukset 

Alukseen sijoitettujen laivavarusteiden on täytettävä ne kansainvälisissä oikeudellisissa
asiakirjoissa edellytetyt vaatimukset, jotka ovat voimassa, kun varusteet sijoitetaan aluk-
selle, siten kuin laivavarustedirektiivin nojalla annetuissa Euroopan komission täytän-
töönpanosäädöksissä säädetään.

Laivavarusteen valmistajan on todistettava vaatimusten täyttyminen kansainvälisten
testausstandardien ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen mukaisesti.

Jos vaatimusten täyttymistä ei ole todistettu, laivavarustetta ei saa sijoittaa alukseen,
asettaa saataville markkinoilla eikä saattaa markkinoille.

Liikenteen turvallisuusviraston tai hyväksytyn luokituslaitoksen on aluksen turvalli-
suus- ja todistuskirjoja myöntäessään ja uusiessaan sekä tehdessään turvallisuus- ja todis-
tuskirjoihin merkinnän suoritetusta määräaikaisesta katsastuksesta taikka väli- tai vuosi-
katsastuksesta varmistettava, että aluksen laivavarusteet täyttävät niille tässä laissa sääde-
tyt vaatimukset.  

5 §

Ruorimerkki

Laivavarusteen valmistajan on kiinnitettävä laivavarustedirektiivin mukainen ruori-
merkki sellaiseen laivavarusteeseen, joka täyttää 4 §:n 1 momentissa säädetyt vaatimukset
ja joka on valmistettu vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn mukaisesti. Laivava-
rusteen valmistaja voi ruorimerkin sijasta tai sen lisäksi käyttää laivavarustedirektiivin
mukaista elektronista tunnistetta. 

Ruorimerkin kiinnittäminen muuhun kuin 1 momentissa tarkoitettuun tuotteeseen on
kielletty. 

Ruorimerkki on kiinnitettävä tuotannon loppuvaiheessa laivavarusteeseen tai sen kil-
peen siten, että se on näkyvä, luettavissa varusteen käyttöpaikalla sen ollessa asennettuna
ja pysyy laivavarusteeseen kiinnitettynä koko varusteen ennakoitavissa olevan käyttöiän
ajan. Tarvittaessa ruorimerkki on sisällytettävä laivavarusteen ohjelmistoon. Jos merkin
kiinnittäminen laivavarusteeseen tai sen kilpeen ei varusteen ominaisuuksien vuoksi ole
mahdollista tai perusteltua, merkki on kiinnitettävä tuotteen pakkaukseen ja liiteasiakirjoi-
hin. Ruorimerkin lisäksi varusteessa tai tarvittaessa sen pakkauksessa tai liiteasiakirjoissa
on ilmoitettava tuojan nimi ja osoite sekä rekisteröity toiminimi tai rekisteröity tavara-
merkki. 

Ruorimerkin jäljessä on oltava vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn suoritta-
neen ilmoitetun laitoksen tunnusnumero, jos laitos on ollut mukana tuotannon tarkastus-
vaiheessa, sekä merkin kiinnittämisvuosi. Tunnusnumeron kiinnittämisestä vastaa ilmoi-
tettu laitos. Tunnusnumeron voi ilmoitetun laitoksen antamien ohjeiden mukaisesti kiin-
nittää myös laivavarusteen valmistaja tai tämän valtuuttama edustaja. 

Sellaisen merkin tai merkinnän kiinnittäminen, jota ulkopuoliset voivat merkityksen tai
kirjoitustavan vuoksi erehtyä pitämään ruorimerkkinä, on kielletty.

Laivavarusteen valmistajan on säilytettävä varustetta koskevat, laatimansa tekniset
asiakirjat ja vaatimustenmukaisuusvakuutus 10 vuoden ajan ruorimerkin kiinnittämisestä
tai vähintään varusteen ennakoitavissa olevan käyttöiän ajan. Laivavarusteen valmistajan
on toimitettava jäljennös varustetta koskevasta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta il-
moitetulle laitokselle. 

Laivavarusteen valmistajan, joka katsoo tai jolla on syytä epäillä, että varuste, johon se
on kiinnittänyt ruorimerkin, ei täytä varusteelle 4 §:ssä asetettuja vaatimuksia, on viipy-
mättä saatettava tuote vaatimusten mukaiseksi, poistettava se markkinoilta tai ryhdyttävä
toimenpiteisiin varusteen palauttamiseksi. 
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6 §

Laivavarusteiden vapaa liikkuvuus

Ruorimerkillä varustettu laivavaruste voidaan vapaasti saattaa markkinoille sekä sijoit-
taa alukseen. 

Markkinoille saatettavan laivavarusteen mukana on oltava vaatimustenmukaisuusva-
kuutus sekä laivavarusteen sijoittamista, käyttöä ja huoltoa koskevat ohjeet. Jäljennös vaa-
timustenmukaisuusvakuutuksesta on laivavarusteen käyttöajan säilytettävä aluksella.
Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen jäljennöksen sekä sijoittamista, käyttöä ja huoltoa
koskevien ohjeiden on oltava ainakin aluksen työkielellä ja englannin kielellä.

7 §

Valvontaviranomaiset

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Liikenteen turvallisuusvirasto valvoo nimeämiään ilmoitettuja laitoksia.

8 §

Valvontaviranomaisen tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus

Sen estämättä, mitä tietojen salassapidosta säädetään, Liikenteen turvallisuusvirastolla
on oikeus saada tämän lain noudattamisen valvontaa varten tarpeelliset tiedot ja näytteet
laivavarusteen valmistajalta tai tämän valtuutetulta edustajalta, tuojalta, jakelijalta ja il-
moitetulta laitokselta, joita tämän lain velvoitteet koskevat. Liikenteen turvallisuusviras-
tolle on myös pyynnöstä esitettävä tiedot kaikista varustetta toimittaneista sekä kaikista
valmistajista, valtuutetuista edustajista, tuojista ja jakelijoista, joille varustetta on toimi-
tettu 10 vuoden kuluessa ruorimerkin kiinnittämisestä tai vähintään varusteen ennakoita-
vissa olevan käyttöiän ajalta. Liikenteen turvallisuusvirastolla on oikeus saada valvontaa
varten tarpeellisia tietoja Viestintävirastolta. 

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

10 §

Ruorimerkillä merkityn laivavarusteen tarkastus

Liikenteen turvallisuusvirasto tarkastaa markkinoille saatettuja, vielä alukseen sijoitta-
mattomia ruorimerkillä varustettuja laivavarusteita sen varmistamiseksi, että ne täyttävät
niille asetetut vaatimukset. Laivavarusteen valmistajan on tarjottava omalla kustannuksel-
laan näytteitä Liikenteen turvallisuusviraston saataville tai annettava virastolle mahdolli-
suus tutustua näytteisiin.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi tarkastaa alukseen sijoitetun, ruorimerkillä varuste-
tun laivavarusteen, jos kansainvälistä turvallisuutta tai ympäristön pilaantumisen ehkäise-
mistä koskevat kansainväliset oikeudelliset asiakirjat edellyttävät käyttötestejä aluksella
eikä jo suoritettuja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä toisteta. Laivavarusteen
valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on pyydettäessä annettava Liikenteen turval-
lisuusvirastolle laivavarusteen tarkastus- ja testausselosteet.

11 §

Poikkeuksellinen tekninen keksintö

Liikenteen turvallisuusvirasto voi sallia poikkeuksellisena teknisenä keksintönä pidet-
tävän laivavarusteen sijoittamisen alukseen, vaikka laivavaruste ei täytä 4 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettuja vaatimuksia. Edellytyksenä on, että laivavarusteen valmistaja tai tämän
4
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valtuutettu edustaja osoittaa Liikenteen turvallisuusvirastolle, että laivavaruste on vähin-
tään yhtä tehokas kuin vastaavaan käyttöön tarkoitettu ruorimerkillä varustettu laivavarus-
te. Liikenteen turvallisuusvirasto voi laivavarusteen valmistajan tai tämän valtuutetun
edustajan kustannuksella käyttää ulkopuolisia testaus- tai tarkastuspalveluja taikka muita
palveluja vastaavan tehokkuuden osoittamiseksi. Mitä edellä tässä momentissa säädetään,
sovelletaan myös Euroopan unionin jäsenvaltion rekisteristä Suomen alusrekisteriin siir-
rettävään alukseen.

Liikenteen turvallisuusviraston on annettava sallimaansa poikkeuksellisena teknisenä
keksintönä pidettävää laivavarustetta koskeva todistus, joka on pidettävä varusteen muka-
na. Laivavaruste on sijoitettava alukseen todistuksen ehtojen ja määräysten mukaisesti.

Liikenteen turvallisuusviraston on ilmoitettava poikkeuksellisena teknisenä keksintönä
pidetyn laivavarusteen sallimisesta Euroopan komissiolle ja Euroopan unionin jäsenvalti-
oille sekä annettava niille tiedoksi kaikki suoritettuja kokeita, arviointeja ja vaatimusten-
mukaisuuden arviointimenettelyjä koskevat selosteet.

12 §

Varusteen kokeilu

Liikenteen turvallisuusvirasto voi sallia, että alukseen sijoitetaan kokeiltavaksi lyhyek-
si määräajaksi laivavaruste, joka ei täytä sille 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuja vaatimuk-
sia eikä ole 11 §:ssä tarkoitettu poikkeuksellinen tekninen keksintö. Edellytyksenä on, että
alukselle on sijoitettu vastaava toimintakuntoinen ja välittömään käyttöön valmis ruori-
merkillä varustettu laivavaruste.

Liikenteen turvallisuusviraston on annettava kokeiltavaa laivavarustetta koskeva todis-
tus, joka on pidettävä varusteen mukana. Kokeiltava laivavaruste on sijoitettava alukseen
todistuksen ehtojen ja määräysten mukaisesti.

13 §

Poikkeukselliset olosuhteet

Alukselle voidaan poikkeuksellisissa olosuhteissa Euroopan unionin ulkopuolella si-
joittaa väliaikaisesti muu kuin ruorimerkillä varustettu laivavaruste. Edellytyksenä on, et-
tä:

1) ruorimerkillä varustetun varusteen sijoittaminen aiheuttaisi kohtuuttomasti kustan-
nuksia tai kohtuuttoman viivästyksen aluksen liikennöintiin; ja

2) laivavarusteen mukana on IMO:n jäsenvaltion myöntämät asiakirjat, joissa todetaan
laivavarusteen täyttävän sille kansainvälisissä oikeudellisissa asiakirjoissa asetetut vaati-
mukset.

Laivanisännän on välittömästi ilmoitettava Liikenteen turvallisuusvirastolle 1 momen-
tissa tarkoitetusta laivavarusteesta sekä perusteista sen sijoittamiselle alukseen.

Liikenteen turvallisuusviraston on viipymättä ilmoituksen saatuaan varmistettava, että
1 momentin 1 ja 2 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät ja että laivavarusteet ja niiden
testausstandardit mahdollisimman hyvin vastaavat 4 §:ssä tarkoitettuja vaatimuksia ja tes-
tausstandardeja.

Liikenteen turvallisuusviraston on annettava laivavarusteen väliaikaista sijoittamista
koskeva todistus, jossa väliaikainen laivavaruste yksilöidään, todetaan todistuksen anta-
misen edellytyksenä olevat poikkeukselliset olosuhteet, varusteen suunnittelu-, valmistus-
ja suorituskykyvaatimukset sekä sovelletut testausstandardit. Todistuksen antamisesta on
viipymättä ilmoitettava Euroopan komissiolle.
5



914/2016  
14 §

Ulkomaisen aluksen siirtyminen Suomen lipun alle

Jos Euroopan unionin ulkopuolisen maan lipun alla purjehtiva alus siirretään Suomen
lipun alle, Liikenteen turvallisuusviraston on peruskatsastuksen yhteydessä varmistettava,
että aluksen laivavarusteiden kunto vastaa aluksen turvallisuus- ja todistuskirjoja ja että
sen laivavarusteet on varustettu ruorimerkillä. 

Jos Liikenteen turvallisuusvirasto katsoo ruorimerkillä varustamattoman laivavarus-
teen vastaavan ruorimerkillä varustettua laivavarustetta, viraston on annettava vastaavuu-
desta todistus, johon on sisällyttävä lupa varusteen sijoittamiseen alukselle luvassa mai-
nittujen edellytysten mukaisesti. Todistusta on säilytettävä aluksella. Liikenteen turvalli-
suusvirasto voi laivanisännän kustannuksella käyttää ulkopuolisia testaus-, tarkastus- tai
muita palveluja vastaavuuden osoittamiseksi.

Liikenteen turvallisuusviraston on määrättävä laivanisäntä vaihtamaan siirrettävän
aluksen laivavaruste, jos laivavaruste ei ole varustettu ruorimerkillä eikä Liikenteen tur-
vallisuusvirasto katso sen vastaavan ruorimerkillä varustettua laivavarustetta.

15 §

Velvollisuus ilmoittaa vaarallisesta laivavarusteesta

Jos laivavarusteen valmistaja tai tämän valtuutettu edustaja saa tietoonsa tai hänen tulisi
hallussaan olevien tietojen perusteella pystyä päättelemään, että ruorimerkillä varustettu
laivavaruste voi vaarantaa laivaväen, matkustajien tai muiden terveyden tai turvallisuuden
tai vaikuttaa haitallisesti meriympäristöön, sen on ilmoitettava tästä välittömästi Liiken-
teen turvallisuusvirastolle. Laivavarusteen valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on
samalla ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin se on vaaran johdosta ryhtynyt sekä tehtävä
yhteistyötä Liikenteen turvallisuusviraston kanssa vaaran torjumiseksi.

17 §

Ilmoitetun laitoksen nimeäminen

Liikenteen turvallisuusvirasto nimeää hakemuksesta laitokset, joilla on oikeus toimia
ilmoitettuna laitoksena vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa. Liikenteen turvallisuusvi-
rasto voi antaa tarkempia määräyksiä hakemukseen liitettävistä tiedoista. 

Nimeämispäätöksessä määritellään ilmoitetun laitoksen pätevyysalue, vahvistetaan lai-
toksen valvontaan liittyvät järjestelyt sekä asetetaan tarvittaessa muitakin laitoksen toi-
mintaa koskevia vaatimuksia, rajoituksia ja ehtoja, joilla varmistetaan tehtävien asianmu-
kainen suorittaminen. Ilmoitettu laitos voidaan nimetä määräajaksi tai toistaiseksi.

Liikenteen turvallisuusviraston on ilmoitettava Euroopan komissiolle ja muille Euroo-
pan unionin ja Euroopan talousalueen jäsenvaltioille nimeämänsä ilmoitetut laitokset ja
laitoksiin liittyvät myöhemmät merkittävät muutokset. Ilmoitettu laitos voi toimia tämän
lain mukaisena ilmoitettuna laitoksena, jos Euroopan komissio ja Euroopan unionin jäsen-
valtiot eivät esitä vastalauseita nimeämisilmoitukseen. Määräaika vastalauseille on kaksi
viikkoa ilmoituksen antamisesta, jos ilmoituksessa on mukana akkreditointitodistus. Jos
akkreditointitodistusta ei ole, määräaika vastalauseiden esittämiselle on kaksi kuukautta.
Liikenteen turvallisuusviraston on lisäksi ilmoitettava Euroopan komissiolle ilmoitettuja
laitoksia koskevista arviointi- ja valvontamenettelyistä sekä mahdollisista muutoksista
näihin tietoihin.

Edellä 3 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tulee sisältää tiedot ilmoitetun laitoksen
vaatimustenmukaisuuden arviointitoimista, arviointimoduuleista ja laivavarusteista, joita
ilmoitettu laitos arvioi, sekä todistus laitoksen pätevyydestä. Jos ilmoitetulla laitoksella ei
ole kansallisen akkreditointielimen antamaa akkreditointitodistusta, ilmoitukseen on lii-
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tettävä tarvittavat asiakirjatodisteet, joilla ilmoitetun laitoksen pätevyys ja valvonta voi-
daan todentaa.

18 §

Ilmoitetun laitoksen nimeämisen edellytykset

Ilmoitetun laitoksen nimeämisen edellytyksenä on, että:
1) laitos on Suomessa rekisteröity oikeushenkilö tai sen osa;
2) laitos on toiminnallisesti ja taloudellisesti riippumaton;
3) laitos kykenee suorittamaan vaatimustenmukaisuuden arviointiin liittyvät tehtävät;
4) laitoksella on käytössään riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä, jonka toiminnan

riippumattomuus on tarkastustehtävien osalta varmistettu;
5) laitoksen johto ja arviointihenkilöstö on puolueettomia:
6) laitoksella on käytettävissään toiminnan edellyttämät laitteet, välineet ja järjestel-

mät;
7) laitoksella on kirjallinen kuvaus menettelyistä, joiden mukaisesti vaatimuksenmu-

kaisuuden arvioinnit suoritetaan;
8) laitoksella on toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävä vastuuvakuutus;
9) laitos täyttää EN ISO/IEC 17065 -standardin vaatimukset ja varmistaa, että vaati-

mustenmukaisuuden arvioinnissa käytetyt testilaboratoriot täyttävät EN ISO/IEC 17025
-standardin vaatimukset.

Ilmoitetun laitoksen on osoitettava Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyk-
sikön (FINAS-akkreditointipalvelu) akkreditoinnilla tai muutoin täyttävänsä 1 momentis-
sa säädetyt edellytykset. Akkreditointitodistus tai muut tarpeelliset asiakirjatodisteet on
liitettävä ilmoitetun laitoksen nimeämistä koskevaan hakemukseen.

Ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava Liikenteen turvallisuusvirastolle ja FINAS-akkre-
ditointipalvelulle kaikista sellaisista muutoksista, joilla voi olla vaikutusta 1 momentissa
säädettyjen edellytysten täyttymiseen.

FINAS-akkreditointipalvelu arvioi säännöllisin väliajoin akkreditointimenettelyjen
mukaisesti, että ilmoitettu laitos edelleen täyttää 1 momentissa asetetut vaatimukset. Il-
moitetun laitoksen on toimitettava FINAS-akkreditointipalvelulle pätevyyden arvioimista
varten tarpeelliset tiedot.

Ilmoitetun laitoksen on vuosittain toimitettava Liikenteen turvallisuusvirastolle selvitys
tässä laissa tarkoitetusta toiminnastaan ja sen tuloksista.

18 a §

Ilmoitetun laitoksen henkilöstöä koskevat vaatimukset

Ilmoitetun laitoksen henkilöstöllä, joka vastaa vaatimustenmukaisuuden arviointitoi-
mien suorittamisesta, on oltava:

1) vankka tekninen ja ammatillinen koulutus, joka kattaa kaikki ne vaatimustenmukai-
suuden arviointitoimet, joita varten ilmoitettu laitos on ilmoitettu;

2) riittävät tiedot suoritettavia arviointeja koskevista vaatimuksista ja riittävät valtuu-
det tällaisten arviointien suorittamiseen;

3) asianmukainen tuntemus ja ymmärrys sovellettavista vaatimuksista ja testausnor-
meista sekä asiaankuuluvasta unionin yhdenmukaistamislainsäädännöstä ja asetuksista,
joilla se pannaan täytäntöön; sekä

4) kyky laatia todistuksia, asiakirjoja ja raportteja, joilla osoitetaan, että arvioinnit on
suoritettu.
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19 §

Ilmoitetun laitoksen tehtävät

Ilmoitetun laitoksen tehtävänä on varmistaa, että laitoksen arvioimat laivavarusteet
täyttävät niille tässä laissa säädetyt vaatimukset. Ilmoitettu laitos antaa arvioinnista
asiaankuuluvat vaatimustenmukaisuustodistukset ja tyyppitarkastustodistukset. 

Ilmoitettu laitos voi asiakkaan suostumuksella käyttää apunaan ulkopuolisia testaus- tai
tarkastuspalveluja taikka muita palveluja, jos ulkopuolinen palveluntuottaja täyttää
18 §:ssä säädetyt edellytykset. Ilmoitettu laitos vastaa ulkopuolisella teettämistään toi-
menpiteistä ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnin kokonaisuudesta. Ilmoitetun laitoksen
on ilmoitettava käyttämistään ulkopuolisista palveluista Liikenteen turvallisuusvirastolle
ja FINAS-akkreditointipalvelulle.

Ilmoitetun laitoksen on vaadittava laivavarusteen valmistajaa toteuttamaan tarvittavat
korjaavat toimenpiteet eikä se saa antaa vaatimustenmukaisuustodistusta, jos varuste ei
täytä sille asetettuja vaatimuksia. Jos ilmoitettu laitos katsoo todistuksen antamisen jäl-
keen, ettei varuste enää täytä sille asetettuja vaatimuksia, sen on vaadittava valmistajaa to-
teuttamaan korjaavat toimenpiteet ja tarvittaessa peruutettava antamansa todistus. Jos kor-
jaavia toimenpiteitä ei toteuteta tai niillä ei ole vaadittua vaikutusta, ilmoitetun laitoksen
on tarpeen mukaan rajoitettava todistusta tai peruutettava se. Todistus voidaan peruuttaa
myös väliaikaisesti. Ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava vaatimustenmukaisuustodistuk-
sen epäämisestä, rajoittamisesta tai peruuttamisesta valvontaviranomaisille ja muille sa-
moja varusteita koskevia arviointitoimia toteuttaville ilmoitetuille laitoksille. 

20 §

Ilmoitetun laitoksen tehtävien suorittaminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Ilmoitetun laitoksen on toimittava yhteistyössä toimialansa muiden laitosten kanssa toi-

mintatapojen riittävän yhdenmukaisuuden varmistamiseksi ja ilmoitettava muille samoja
varusteita koskevia arviointitoimia toteuttaville ilmoitetuille laitoksille vaatimustenmu-
kaisuuden arvioinnin kielteisistä ja pyynnöstä myös myönteisistä tuloksista. Ilmoitetun
laitoksen on pyynnöstä toimitettava arvioinnin kielteisiin tai myönteisiin tuloksiin liittyviä
tietoja Euroopan komissiolle ja Euroopan unionin jäsenvaltioille.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

21 §

Puutteellisuuden tai vaatimustenvastaisuuden korjaaminen

Jos ruorimerkillä varustettu laivavaruste, sitä koskevat asiakirjat tai siitä annettavat tie-
dot eivät ole tämän lain mukaisia tai ruorimerkki on kiinnitetty tämän lain vastaisesti, Lii-
kenteen turvallisuusvirasto voi määrätä laivavarusteen valmistajan tai tämän valtuutetun
edustajan, tuojan tai jakelijan korjaamaan puutteellisuuden tai vaatimustenvastaisuuden
viraston asettamassa määräajassa. Jos puutteellisuutta tai vaatimustenmukaissuutta ei kor-
jata asetetussa määräajassa, Liikenteen turvallisuusviraston on kiellettävä asettamasta lai-
vavarustetta saataville markkinoilla tai saattamasta sitä markkinoille taikka määrättävä se
poistettavaksi markkinoilta tai palautettavaksi. 

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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22 §

Vaarallinen laivavaruste

Liikenteen turvallisuusvirasto voi määräajaksi kieltää ruorimerkillä varustetun laivava-
rusteen valmistajaa tai tämän valtuutettua edustajaa, tuojaa tai jakelijaa asettamasta laiva-
varustetta saataville markkinoilla tai saattamasta sitä markkinoille taikka määrätä sen
poistettavaksi markkinoilta tai kieltää tai rajoittaa laivanisäntää käyttämästä laivavarustet-
ta, jos laivavaruste voi vaarantaa laivaväen, matkustajien tai muiden henkilöiden tervey-
den tai turvallisuuden taikka voi vaikuttaa haitallisesti meriympäristöön siitä huolimatta,
että laivavaruste on asennettu ja huollettu oikein ja sitä on käytetty tarkoituksensa mukai-
sesti.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

23 §

Laivavarusteen korjaaminen, vaihtaminen tai kaupan purkaminen

Liikenteen turvallisuusvirasto voi määrätä 22 §:ssä tarkoitetun kieltopäätöksen saaneen
laivavarusteen valmistajan, tämän valtuutetun edustajan, tuojan tai jakelijan:

1) korjaamaan laivavarusteen niin, että se ei ole vaarallinen tai haitallinen;
2) ottamaan laivavarusteen takaisin ja korvaamaan sen vaarattomalla ja haitattomalla

tuotteella; taikka
3) purkamaan kaupan.
Liikenteen turvallisuusviraston on ilmoitettava välittömästi toimenpiteistään ja niiden

perusteista Euroopan komissiolle ja Euroopan unionin jäsenvaltioille. 

24 §

Tiedottamisvelvollisuus kiellosta tai määräyksestä

Liikenteen turvallisuusvirasto voi velvoittaa laivavarusteen valmistajan tai tämän val-
tuutetun edustajan, tuojan tai jakelijan tiedottamaan 21 tai 22 §:ssä tarkoitetusta kiellosta
tai määräyksestä sekä laivavarusteeseen tai sen käyttämiseen liittyvästä vaarasta. Liiken-
teen turvallisuusvirasto voi asettaa tiedottamiselle määräajan ja määrätä muutoinkin tie-
dottamisessa noudatettavista menettelyistä.

25 §

Ilmoitetun laitoksen nimeämisen peruuttaminen ja toiminnan lopettaminen

Jos ilmoitettu laitos ei enää täytä nimeämisen edellytyksiä tai ei noudata nimeämispää-
töksessä asetettuja vaatimuksia, rajoituksia tai ehtoja taikka toimii säännösten vastaisesti,
Liikenteen turvallisuusviraston on asetettava määräaika asian korjaamiseksi. Liikenteen
turvallisuusviraston on rajoitettava nimeämistä tai peruutettava nimeäminen, jos laitos ei
ole korjannut puutetta määräajassa ja puute on vakava. Nimeäminen voidaan peruuttaa
myös määräajaksi.

Liikenteen turvallisuusviraston on ilmoitettava Euroopan komissiolle ja Euroopan uni-
onin jäsenvaltioille ilmoitetun laitoksen nimeämisen rajoittamisesta tai peruuttamisesta. 

Jos ilmoitettu laitos lopettaa toimintansa, sen on siirrettävä tarkastustoimintaa koskeva
asiakirja-aineisto jollekin toiselle ilmoitetulle laitokselle tai muutoin pidettävä se valvon-
taviranomaisten saatavilla.
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27 §

Laivavarustesäännösten rikkominen

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta, laivavarustedirektiivin tai sen nojalla
annettujen säännösten vastaisesti

1) sijoittaa alukseen, asettaa saataville markkinoilla tai saattaa markkinoille sellaisen
laivavarusteen, jonka ei ole todistettu täyttävän sille 4 §:n 1 momentissa säädettyjä vaati-
muksia,

2) kiinnittää ruorimerkin laivavarusteeseen, jonka ei ole todistettu täyttävän sille 4 §:n
1 momentissa säädettyjä vaatimuksia,

3) rikkoo ruorimerkin käytölle 5 §:ssä asetettuja vaatimuksia, 14 §:n 3 momentissa
säädettyä määräystä tai 22 §:n 1 momentissa säädettyä kieltoa tai määräystä,

4) jättää tekemättä 13 §:n 2 momentissa tai 15 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tai
5) jättää noudattamatta 24 §:ssä säädettyä tiedotusvelvoitetta, 
on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, laivavarus-

tesäännösten rikkomisesta sakkoon.
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

28 §

Muutoksenhaku valvontaviranomaisen päätökseen

Ilmoitettua laitosta koskevan nimeämisen rajoittamista tai peruuttamista koskevaan
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyt-
tölaissa (586/1996) säädetään.

Muuhun Liikenteen turvallisuusviraston päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hal-
lintolaissa säädetään. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta va-
littamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallin-
to-oikeus myöntää valitusluvan.

Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviran-
omainen toisin määrää.

Uhkasakon asettamista ja maksettavaksi tuomitsemista sekä teettämis- tai keskeyttämi-
suhan asettamista ja täytäntöön pantavaksi määräämistä koskevaan päätökseen saa kuiten-
kin hakea muutosta siten kuin uhkasakkolaissa säädetään.

31 §

Maksut

Liikenteen turvallisuusvirasto määrää valtion maksuperustelaissa (150/1992) tarkoite-
tun omakustannusarvon mukaisen maksun tämän lain 11 §:n 1 ja 2 momentissa, 12 §:ssä,
13 §:n 3 momentissa ja 14 §:n 2 momentissa tarkoitetuista tarkastuksista, valvontatoimen-
piteistä ja todistuksista.

————
Tämä laki tulee voimaan 14 päivänä marraskuuta 2016.
Ennen laivavarustedirektiivin nojalla annettavien komission täytäntöönpanosäädösten

voimaantuloa sovelletaan niiden asemesta aluksella käytettävistä laivavarusteista annetun
neuvoston direktiivin N:o 96/98/EY liitettä A.1 sekä tämän lain voimaan tullessa voimas-
sa olleen 30 §:n nojalla annettuja Liikenteen turvallisuusviraston määräyksiä.
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