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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alusliikennepal-
velulain muuttamisesta sekä laiksi meriliikennetietojen 
keräämisestä ja meriliikenteen tilastojen laatimisesta an-
netun lain kumoamisesta 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi alus-
liikennepalvelulakia niin, että aluksen päälli-
kön ilmoittamisvelvollisuuksia sekä toimi-
valtaisten viranomaisten velvollisuuksia täs-
mennettäisiin. Lakiin lisättäisiin valtuudet 
säätää velvollisuuksista tarkemmin valtio-
neuvoston asetuksella taikka Liikenneviras-
ton tai Tullihallituksen määräyksellä. Lisäksi 
esityksessä ehdotetaan kumottavaksi merilii-

kennetietojen keräämisestä ja tilastojen laa-
timisesta annettu laki sekä sen säännökset 
siirrettäviksi alusliikennepalvelulakiin. 

Muutoksilla on tarkoitus panna täytäntöön 
jäsenvaltioiden satamiin saapuvien ja sata-
mista lähtevien aluksien ilmoitusmuodolli-
suuksia koskeva direktiivi. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vii-
meistään 18 päivänä toukokuuta 2012. 

 
 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
 
1  Johdanto 

Jäsenvaltioiden satamiin saapuvia ja/tai sa-
tamista lähteviä aluksia koskevista ilmoitus-
muodollisuuksista ja direktiivin 2002/6/EY 
kumoamisesta annettu Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivi 2010/65/EU, jäljem-
pänä ilmoitusmuodollisuusdirektiivi, hyväk-
syttiin 20 päivänä lokakuuta 2010. Direktii-
villä on tarkoitus yhdenmukaistaa jäsenvalti-
oiden satamiin ja niistä lähtevien alusten il-
moitusmuodollisuusmenettelyä. 

Esityksellä on tarkoitus panna kansallisesti 
täytäntöön ne laintasoista sääntelyä edellyt-
tävät velvoitteet, jotka sisältyvät ilmoitus-
muodollisuusdirektiiviin. Muutokset kohdis-
tuvat alusliikennepalvelulakiin ja lakiin meri-
liikennetietojen keräämisestä ja tilastojen laa-
timisesta. Alusliikennepalvelulain määritel-
miin lisättäisiin ilmoitusmuodollisuusdirek-
tiivin ja alusliikennettä koskevan yhteisön 
seuranta- ja tietojärjestelmän perustamisesta 
sekä neuvoston asetuksen 93/75/EY kumoa-
misesta annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2002/59/EY (seuranta-
direktiivi) sekä tavaroiden ja matkustajien 
merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun 
Euroopan Parlamentin ja neuvoston direktii-
vin 2009/42/EY (meriliikenteen tilastodirek-
tiivi) määritelmät.  Lisäksi muutettaisiin lain 
soveltamisalaa koskevaa 3 §:ää, merenkulun 
tiedonhallintajärjestelmää koskevaa 20 a 
§:ää, liikenteenharjoittajan, asiamiehen ja 
aluksen päällikön ilmoitusvelvollisuutta kos-
kevaa 22 a §:ää ja 22 b §:ää, virka-apua kos-
kevaa 24 §:ää sekä rangaistussäännöksiä si-
sältävää 29 §:ää. Lakiin ehdotetaan lisättä-
väksi 22 c § ja 22 d §. 

Ilmoitusmuodollisuusdirektiivi kumoaa di-
rektiivin 2002/6/EY (jäljempänä FAL-
direktiivi), joka on Suomessa saatettu voi-
maan Tullihallituksen määräyksellä Dnro 
155/010/1.9.2003 (THT 194/03) kaupallisen 
ulkomaanalusliikenteen ilmoitusmenettelystä 

ja uusien IMO:n FAL-lomakkeiden käyt-
töönotosta. Tilanne on muuttunut vuoden 
2003 jälkeen siinä määrin, että ilmoitusmuo-
dollisuusdirektiivin säännökset edellyttävät 
laintasoista sääntelyä. Aluksen omistajille, 
päällikölle ja edustajille asetetaan alusten il-
moituksiin liittyviä, unionin lainsäädäntöön 
perustuvia velvoitteita. Tiedot edellytetään 
toimitettaviksi sähköistä ilmoitusjärjestelmää 
käyttäen. Lisäksi direktiivissä asetetaan alus-
tietojen ilmoittajille ja eri viranomaisille 
määräyksiä tietojen välittämisessä SafeSea-
Net-järjestelmässä. 

Direktiivin tavoitteena on osaltaan edistää 
merenkulun sisämarkkinoiden kehittymistä. 
Se liittyy esteettömän eurooppalaisen meri-
liikennealueen toteuttamiseen. Tällä pyritään 
vähentämään EU-maiden satamien välillä lii-
kennöivien alusten hallinnollisia menettelyjä. 
Nykyisin EU:n sisäisiin merikuljetuksiin 
kohdistuu lukuisia tulli- ja kuljetussääntöjä, 
joita ei ole jäsenmaiden välisissä maantiekul-
jetuksissa. Esteettömän meriliikennealueen 
avulla pyritään karsimaan tai yksinkertaista-
maan EU-maiden satamien välillä liiken-
nöivien alusten ja niissä olevien tavaroiden 
asiakirjatarkastuksia ja fyysisiä tarkastuksia. 

Direktiivin tarkoituksena on yksinkertais-
taa yhteisön jäsenvaltioiden satamiin saapu-
vien tai satamista lähtevien alusten ilmoitus-
muodollisuuksia sekä edistää tieto- ja viestin-
täteknologian hyödyntämistä menettelyjen 
tehostamiseksi. Direktiiviä koskevat täytän-
töönpanotoimet tulee saattaa loppuun 
19.5.2012, jolloin kumoutuu alusten ilmoi-
tusmuodollisuuksia koskeva direktiivi 
2002/6/EY. 

Nykyisin voimassa olevan direktiivin 
2002/6/EY mukaan jäsenvaltion päätettävissä 
on, velvoittaako se käyttämään alusten saa-
pumisen tai lähdön yhteydessä erityisiä lo-
makkeita. Jos tällainen vaatimus asetetaan, 
tulee käyttää kansainvälisen merenkulkujär-
jestön IMO:n standardoimia ilmoituslomak-
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keita, ns. FAL-lomakkeita. Ilmoituslomak-
keet perustuvat IMO:n kansainvälisen meri-
liikenteen helpottamista koskevaan yleisso-
pimukseen (FAL-yleissopimus), joka on 
Suomessa saatettu voimaan vuonna 1967 
(SopS 27/1967). 

Vuodesta 2002 alkaen on yhteisön lainsää-
däntöä täydennetty muun muassa turvallisuu-
teen ja turvatoimiin liittyvillä säädöksillä, 
joissa on uusia alusten ilmoitusvelvollisuuk-
sia. Voimassa olevan direktiivin korvaavan 
direktiivin (2010/65/EU) mukaan yhteisö-
säädösten perusteella vaadittujen tietojen an-
taminen satamaan saavuttaessa ja/tai sata-
masta lähdettäessä suurelta osin vastaa FAL-
lomakkeilla vaadittujen tietojen antamista. 
Direktiivin mukaan nämä tiedot voidaan an-
taa kirjallisina 1 päivään kesäkuuta 2015 
saakka, mistä alkaen vastaavat tiedot tulee 
antaa sähköisinä. Direktiiviä sovelletaan yh-
teisön jäsenmaiden satamiin saapuvia tai sa-
tamasta lähteviä aluksia koskeviin ilmoitus-
muodollisuuksiin.  Satamaan saapuessa aluk-
sen päällikön tai muun valtuutetun henkilön 
on ilmoitettava vaaditut tiedot vähintään 24 
tuntia etukäteen tai jos matkan kesto on alle 
24 tuntia, viimeistään silloin, kun alus lähtee 
edellisestä satamasta. Jos seuraavaa satamaa 
ei tiedetä tai se on muuttunut matkan aikana, 
on ilmoitus tehtävä heti, kun tieto on saata-
villa. 
 
2  Nykyti la  

2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

FAL-direktiivi 

Tullihallituksen määräyksellä Dnro 
155/010/1.9.2003 (THT 194/2003) säädetään 
kaupallisen ulkomaanalusliikenteen ilmoi-
tusmenettelystä ja ns. IMO FAL -direktiivin 
edellyttämien IMO FAL -lomakkeiden käyt-
töönotosta. Päätöksessä on muun muassa 
säännökset sähköisestä ilmoittamistavasta ja 
käytettävistä lomakkeista. Määräystä on täy-
dennetty Tullihallituksen määräyksellä Dnro 
152/010/09, jonka perusteella Tullihallitus 
päätti siirtää ilmoitusten käsittelyn tullissa 
yhteen paikkaan. Tässä paikassa käsitellään 
tullille tulevia sähköisiä ilmoituksia ympäri-
vuorokautisesti. 

Kansainvälisen merenkulkujärjestön 
IMO:n FAL-yleissopimuksessa määrätään 
sarjasta standardoitujen lomakkeiden malleja, 
joilla pyritään helpottamaan tiettyjen ilmoi-
tusmuodollisuuksien täyttämistä, jotka kos-
kevat satamaan saapuvia ja satamasta lähte-
viä aluksia. Näistä IMO FAL-lomakkeista on 
direktiivissä mainittu viisi, joita ovat IMO-
yleisselvitys (lomake 1), IMO-luettelo aluk-
sen varastoista (lomake 3),  IMO-luettelo lai-
vaväen omaisuudesta (lomake 4), miehistö-
luettelo (lomake 5)ja IMO-matkustajaluettelo 
enintään 12 matkustajalle rekisteröityjen 
alusten osalta (lomake 6). Tullihallituksen 
määräyksessä on seikkaperäisesti yksilöity 
direktiivissä mainitut FAL-lomakkeet ja oh-
jeistettu niiden käyttöä ilmoitettaessa sata-
miin saapuvia aluksia, satamasta lähteviä 
aluksia, alusten varastoja, laivaväen omai-
suutta, miehistöluetteloa sekä enintään 12 
matkustajalle rekisteröityjen alusten matkus-
tajaluetteloa koskevia tietoja. IMO:n yleis-
selvityslomakkeen yhteydessä annetaan me-
renkulkumaksuilmoitus, jossa on ilmoitettava 
tulliviranomaiselle väylämaksun ja lästimak-
sun määräämistä varten tarvittavat tiedot. 

Alus antaa ennakkoilmoituksen saapumi-
sestaan suomalaiseen satamaan IMO:n yleis-
selvityslomakkeella, joka sisältää aluksen 
tunnistetiedot (nimi, tunnuskirjaimet, IMO-
numero), tiedot aluksen lajista, kansallisuu-
desta, brutto- ja nettovetoisuudesta, lähtö- ja 
määräsatamasta sekä mahdollisesta seuraa-
vasta satamasta, arvioidusta saapumisajasta, 
miehistön ja matkustajien lukumäärästä, las-
tista sekä väylämaksuvelvollisen tunnistetie-
doista. Lomake toimitetaan sähköisesti taikka 
telekopiona tullin keskitettyyn "single win-
dow" -palvelupisteeseen (meriliikennekes-
kus, MEKE), joka on osa tullin sähköistä 
palvelukeskusta (SPAKE). Sähköinen ilmoi-
tus tapahtuu Tullilta haettavan luvan perus-
teella. Ilmoitus tehdään meriliikenteen säh-
köisen ilmoitusjärjestelmän kautta (PortNet), 
jonka ylläpidosta vastaa Liikennevirasto. 
 
Alusliikennepalvelu 

Liikenne- ja viestintäministeriö on aluslii-
kennepalvelulain (623/2005) mukainen toi-
mivaltainen viranomainen. Liikenne- ja vies-
tintäministeriö on myöntänyt Liikenneviras-
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tolle toimiluvan alusliikennepalvelun (Vessel 
Traffic Services eli VTS) antamiseksi.  

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 Lii-
kennevirasto on vastuussa alusliikennepalve-
lun ylläpidosta, joka sisältää teknisen ja ope-
ratiivisen ylläpidon, ja alusliikennepalvelun 
järjestämisestä toimivaltaisen viranomaisen 
asettamien tavoitteiden mukaisesti. VTS-
viranomainen on vastuussa liikenteen suju-
vuuden ja erikois- tai poikkeustilanteiden 
edellyttämien toimenpiteiden varmistamises-
ta ottaen huomioon kaikki VTS-alueen toi-
mintaan liittyvät tekijät. 

Alusliikennepalvelulaissa tarkoitettuja 
alusliikennepalveluja ovat tiedotukset, navi-
gointiapu ja alusliikenteen järjestely. Lailla 
säädetään muun muassa alusliikennepalvelun 
sisällöstä, alusliikennepalvelun perustamises-
ta sekä perustamispäätöksen muuttamisesta 
tai peruuttamisesta, henkilöstön pätevyydes-
tä, VTS-viranomaisen toimivallasta ja vel-
vollisuuksista, alusta ja aluksen päällikköä 
koskevista velvollisuuksista, kuten velvolli-
suudesta osallistua alusliikennepalveluun ja 
ilmoitusvelvollisuuksista, sekä alusliikenne-
palvelulain noudattamatta jättämisen sankti-
oista. 

Nykyisin voimassa oleva alusten ilmoitus-
velvollisuuksia koskeva direktiivi 2002/6/EY 
mahdollistaa jo tietojen toimittamisen säh-
köisesti, mikä on Suomessa toteutettu Port-
Net-järjestelmän avulla. Tämä järjestelmä 
täyttää myös vaatimukset yhteentoimivuu-
desta yhteisön SafeSeaNetin kanssa, josta on 
kansallisesti säädetty alusliikennepalvelulais-
sa. 
 
Tilastointi 

Meriliikennetietojen keräämistä ja merilii-
kennettä koskevien tilastojen laatimista kos-
kevat tehtävät ehdotetaan siirrettäväksi alus-
liikennepalvelulakiin. Lailla osoitettaisiin 
Liikenneviraston tehtäväksi kerätä suunnitte-
lu- ja valvontatehtäviään sekä tilastojen laa-

timista varten tietoja liikennevälineiden lii-
kennöinnistä sekä matkustaja- ja tavaramää-
ristä. Muutokset selventävät voimassaolevas-
sa laissa olevia tehtäviä ja ohjaavat ilmoituk-
set tehtäväksi yhteisen merenkulun sähköisen 
ilmoitusjärjestelmän kautta.  

Voimassa olevan meriliikennetietojen ke-
räämisestä ja meriliikennetietojen laatimises-
ta annetun lain (1343/2009) 1 §:n mukaan 
Liikennevirasto kerää suunnittelu- ja valvon-
tatehtäviään sekä merenkulkutilastojen laa-
timista varten tietoja alusten liikennöinnistä 
Suomen satamissa ja aluksissa kuljetettavista 
matkustaja- ja tavaramääristä. Säännöksellä 
on pantu täytäntöön tavaroiden ja matkustaji-
en merikuljetuksia koskevista tilastoista an-
netun neuvoston direktiivin (95/64/EY) 1 ar-
tikla. Direktiivi on sittemmin korvattu Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 
tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia 
koskevista tilastoista (2009/42/EY).  

Alusten omistajien tai heidän edustajiensa 
ja satamien on nykyisin annettava Liikenne-
virastolle tietoja alusten liikennöinnistä 
Suomen satamissa sekä aluksissa kuljetetta-
vista matkustaja- ja tavaramääristä. Tiedot on 
annettava aluskohtaisesti ja tavararyhmittäin. 
Liikennevirasto antaa tarkempia määräyksiä 
tietojen keräämisessä ja lähettämisessä nou-
datettavista menettelyistä.  

Liikennetiedot kerätään pääasiassa Port-
Net-tietojärjestelmän kautta. Liikenneviras-
ton tilastotuotannosta ja tilastotietopalvelusta 
vastaavalla yksiköllä on käytettävissään suo-
rat yhteydet PortNet-järjestelmään. Liiken-
nevirasto laatii tietojen pohjalta yhteenvetoja 
ja tilastoja. Lisäksi virasto tuottaa keräämien-
sä tietojen pohjalta ulkomaan meriliikenneti-
laston, kotimaan vesiliikennetilaston ja muita 
merenkulun kannalta keskeisiä tilastoja.  
 
2.2 Kansainvälinen kehitys sekä ulko-

maiden ja EU:n lainsäädäntö 

Ilmoitusmuodollisuusdirektiivi velvoittaa 
kaikkia jäsenvaltioita ottamaan käyttöön yh-
teensopivan sähköisen järjestelmän, johon 
sekä yhteisölainsäädännöstä johtuvat ilmoi-
tukset että kansallisiin vaatimuksiin perustu-
vat ilmoitukset voidaan lähettää sähköisesti. 
Direktiivi myös velvoittaa jäsenmaita saat-
tamaan yhteisölainsäädännössä vaaditut tie-
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dot asiaankuuluvilta osiltaan muiden jäsen-
valtioiden ja kansallisten viranomaisten saa-
taville Euroopan meriturvallisuusviraston yl-
läpitämän sähköisen SafeSeaNet-järjestelmän 
kautta. Järjestelmän tulee olla käytössä vii-
meistään 2.6.2015, koska jäsenvaltiot voivat 
hyväksyä tietojen toimittamisen paperimuo-
dossa enintään 1 päivään kesäkuuta 2015 
saakka.  

Euroopan yhteisön jäsenmaiden sähköistä 
ilmoitusjärjestelmää koskevassa työryhmässä 
käsitellään yhteensopivan järjestelmän luo-
mista. Työryhmässä on käsitelty niitä mini-
mivaatimuksia, joiden mukaisesti annetut 
tiedot täyttäisivät yhteisölainsäädännön tar-
peet. Työryhmässä on havaittu, että toistai-
seksi vain muutamissa jäsenvaltioissa tai 
suurissa satamissa on käytössä sähköinen 
tiedonvaihtojärjestelmä, jossa kaikki sata-
massa toimivat tahot voivat olla mukana. 
Suomi on tässä suhteessa kehityksen kärjes-
sä, koska Suomessa on jo vuodesta 2000 ol-
lut käytössä alusten sähköinen ilmoitusjärjes-
telmä, PortNet. 
 
2.3 Nykytilan arviointi 

Nykyinen Tullihallituksen määräyksellä 
säännelty alusten ilmoitusjärjestelmä on hy-
vin kattanut alusten ilmoitusmuodollisuuksia 
koskevan direktiivin (2002/6/EY) vaatimuk-
set. Koska kuitenkin uusi direktiivi 
2010/65/EU kumoaa aiemman direktiivin ja 
asettaa jäsenvaltioille velvoitteen lähettää 
alusten ilmoittautumistiedot Euroopan laajui-
seen SafeSeaNet -tietokantaan, tulee tilanne 
uudelleen arvioitavaksi.  

Alusliikennepalvelulakiin on äskettäin li-
sätty määräykset alusten ilmoitusvelvolli-
suuksista vaarallisten ja merta pilaavien ai-
neiden kuljetuksissa. Nämä tiedot on lähetet-
tävä PortNet-järjestelmään, josta ne lähete-
tään edelleen Euroopan laajuiseen SafeSea-
Net -järjestelmään. 

Meriliikenteen tilastointia koskevia ilmoi-
tusvelvollisuuksia on säädelty laissa merilii-
kennetietojen keräämisestä ja meriliikenteen 
tilastojen laatimisesta (1343/2009). Nämä 
tiedot on toimitettu Liikennevirastolle Port-
net-järjestelmän kautta. Liikennevirasto lä-
hettää ne edelleen Euroopan tilastovirastolle 

(Eurostat) meriliikenteen tilastodirektiivin 
nojalla. 
 
2.4 Esityksen tavoitteet ja keskeiset eh-

dotukset 

Esityksessä ehdotetaan saatettavaksi kan-
sallisesti voimaan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi (2010/65/EU) jäsenval-
tioiden satamiin saapuvia ja/tai satamista läh-
teviä aluksia koskevista ilmoitusmuodolli-
suuksista ja direktiivin 2002/6/EY kumoami-
sesta. 

Esityksessä ehdotetaan myös saatettavaksi 
voimaan alusliikennettä koskevan yhteisön 
seuranta- ja tietojärjestelmän perustamisesta 
27 päivänä kesäkuuta 2002 annetun Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2002/59/EY (EYVL L 208, 5.8.2002, s. 10) 4 
artikla, joka edellyttää ennakkoilmoituksen 
antamista saapumisesta jäsenvaltion sata-
maan. Samalla ehdotetaan saatettavaksi voi-
maan Euroopan komission direktiivi 
2011/15/EU, joka sisältää teknisiä muutoksia 
vaarallisten aineiden ilmoitusvelvollisuuk-
siin. 

Voimaan saatettavan direktiivin 
2010/65/EU tarkoituksena on vähentää meri-
liikenteen hallinnollista monimutkaisuutta, 
heikentämättä kuitenkaan meriturvallisuutta, 
merenkulun turvatoimia ja ympäristönsuoje-
lua. Eri viranomaisille useaan kertaan annet-
tavan tiedon määrää on tarkoitus vähentää si-
ten, että eri määräysten nojalla annettavaksi 
vaadittuihin tietoihin katsotaan sisältyvät 
kaikki ne liikennöintitiedot, joita eri viran-
omaiset tarvitsevat aluksen saapuessa suoma-
laiseen satamaan tai lähtiessä Suomesta (yh-
den luukun periaate). Näiden säädösten ja 
määräysten perusteella annettavat tiedot vas-
taavat pääosin FAL-lomakkeilla vaadittuja 
tietoja. 

Ehdotuksella pyritään edistämään sähköis-
ten tiedonsiirtovälineiden käyttöä. Sähköi-
seen tiedonsiirtoon siirtyminen on perusteltua 
myös siksi, että EU:ssa on jo tehty päätös 
paperittomasta tullista ja kaupan toimin-
taympäristöstä (päätös N:o 70/2008/EY). 
Sähköisten menetelmien on oltava yhteen-
toimivia ja yhteensopivia direktiivillä 
2002/59/EY käyttöön otetun yhteisön Sa-
feSeaNet-tietojärjestelmän sekä päätöksen 
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N:o 70/2008/EY mukaisten tietojärjestelmien 
kanssa siten, että tiedot syötetään yhden luu-
kun periaatteen mukaisesti sisään vain ker-
ran, jolloin kaikki hallinnolliset menettelyt 
hoidetaan koordinoidusti eri tahojen välillä 
sähköistä tiedonsiirtoa käyttäen. Ilmoitus oli-
si annettava tulliviranomaiselle, jonka tehtä-
vänä olisi varmistaa tietojen paikkansa pitä-
vyys. 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hy-
väksyisi lait alusliikennepalvelulain muutta-
misesta sekä meriliikennetietojen keräämi-
sestä ja meriliikenteen tilastojen laatimisesta 
annetun lain kumoamisesta. 
 
2.5 Esityksen vaikutukset 

Taloudelliset vaikutukset 

Sähköinen tietojen toimittamisen malli si-
nällään on jo käytössä Suomessa, mikä on 
tuonut etuja meriliikenteen hoitamiseen. Esi-
tyksellä ei olisi sen vuoksi välittömiä valtion-
taloudellisia vaikutuksia. Sähköistä ilmoitus-
järjestelmää on kuitenkin kehitettävä vastaa-
maan uusien ilmoitusjärjestelmien asettamia 
haasteita ja Euroopan unionin asettamia tie-
donvälitystarpeita SafeSeaNet-järjestelmään. 
Vaikka PortNet-järjestelmää voidaan käyttää 
direktiivissä ilmoitettujen tietojen vastaanot-
toon ja saattamiseen asianomaisten tahojen 
tietoon, järjestelmää joudutaan uusimaan lä-
hivuosina sitä kohtaavien uusien teknisten 
vaatimusten vuoksi. Tällöin tulee varautua 
tämän uusintatarpeen aiheuttamiin kustan-
nusvaikutuksiin vuodesta 2012 lähtien. 
 
Vaikutukset viranomaisten toimintaan 

Ehdotuksella ei ole suoria vaikutuksia vi-
ranomaisten toimintaan. Ehdotuksella on tar-

koitus vahvistaa olemassa olevia menettely-
tapoja ja viranomaismenettelyjä. Alusten il-
moitusjärjestelmän uusiminen mahdollistaa 
tehokkaampien ja standardinmukaisempien 
järjestelyiden hyödyntämisen sekä tietojen 
toimittamisen yhteydessä että niitä hyväksi-
käytettäessä.  
 
Ympäristövaikutukset ja yhteiskunnalliset 
vaikutukset 

Ehdotus tehostaa alusten ja niiden lastien 
seurantaa. Tällä on positiivisia vaikutuksia 
merellistä ympäristöä koskevien onnetto-
muuksien ennaltaehkäisyn ja vahinkojen tor-
junnan kannalta. 

Ehdotuksella ei ole merkittäviä vaikutuksia 
elinkeinoelämälle. Ilmoitusvelvollisuuden ala 
vastaa aiemmin voimassa ollutta järjestel-
mää. 

 
2.6 Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu liikenne- ja viestin-
täministeriössä. Esitystä on käsitelty yhteis-
työssä Liikenneviraston ja Tullihallituksen 
kanssa. 

Esityksestä on pyydetty lausunnot puolus-
tusministeriöltä, sisäasiainministeriöltä, val-
tiovarainministeriöltä, ympäristöministeriöl-
tä, Liikennevirastolta, Liikenteen turvalli-
suusvirastolta, Rajavartiolaitokselta, Suomen 
ympäristökeskukselta, Tullihallitukselta, 
Suomen Laivameklariliitolta, Suomen Sata-
maliitolta ja Suomen Varustamoilta. Lausun-
topyyntö lähetettiin lisäksi tiedoksi merenku-
lun neuvottelukunnalle. Kaikki tahot antoivat 
lausunnot ja niissä esitetyt huomautukset on 
otettu huomioon esitystä valmisteltaessa. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
 
1  Lakiehdotusten perustelut  

 
1.1 Alusliikennepalvelulaki 

 
2 §. Määritelmiä koskevaan luetteloon eh-

dotetaan lisättäväksi ilmoitusmuodollisuusdi-
rektiiviä (2010/65/EU), seurantadirektiiviä 
(2002/59/EY), meriliikenteen tilastodirektii-
viä (2009/42/EY) tullikoodeksia koskevaa 
asetusta (1992/2913/EY), Schengen rajasään-
töä koskevaa säännöstöä (2006/562/EY), tur-
vatoimia ja alusjätteitä koskevat määritelmät 

3 §. Lain soveltamisalaa koskevaa 3 §:n 3 
momenttia ehdotetaan täsmennettäväksi si-
ten, että vaarallista ja merta pilaavaa ainetta 
sisältävää lastia koskevaa lain 22 c §:ää so-
vellettaisiin aluksiin, joiden bruttovetoisuus 
on vähintään 300. Soveltamisalan ulkopuo-
lelle jäisivät sellaiset yhteysalukset, sota-
alukset, Suomen puolustusvoimien alukset, 
rajavartiolaitoksen alukset, kalastusalukset, 
perinnealukset, hallinnolliset alukset sekä al-
le 45 metriä pitkät huviveneet, joita ei käyte-
tä yleisessä liikenteessä kuljettamaan mat-
kustajia tai lastia. Lainkohdassa laista on ra-
jattu pois aluksen turvatoimiin, alusjätteisiin, 
tullikoodeksiin ja Schengenin rajasäännös-
töön liittyvät ilmoitukset. Niistä säädetään 
erikseen alusten ja niitä palvelevien satamien 
turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta 
annetussa laissa (485/2004), merenkulun 
ympäristönsuojelulaissa (1672/2009) ja laissa 
henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitok-
sessa (579/2005). 

20 a §. Merenkulun tiedonhallintajärjes-
telmää koskevaan lainkohtaan ehdotetaan li-
sättäväksi ilmoitusmuodollisuusdirektiiviä 
koskevat ilmoitukset lähetettäväksi Euroopan 
unionin merenkulun tiedonhallintajärjestel-
mään (SafeSeaNet-keskusjärjestelmä) siten 
kuin direktiivin määräykset edellyttävät. 

22 a §. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että lainkohta koskee aluksen yleisil-

moitusta. Tällä tarkoitetaan sitä ilmoitusta, 
joka meriliikenteessä olevan aluksen on an-
nettava sen saapuessa suomalaiseen satamaan 
tai ankkuripaikalle. Ilmoitus käsittää ennak-
koilmoituksen ja lopullisen ilmoituksen. Il-
moitus on annettava sähköisesti merenkulun 
sähköistä ilmoitusjärjestelmää käyttäen. Il-
moitus on annettava tulliviranomaiselle, jon-
ka tehtävänä on varmistaa tietojen paikkansa 
pitävyys. 

Saapumisilmoituksen tulee sisältää ilmoi-
tusmuodollisuusdirektiivin liitteen A-kohdan 
mukaiset tiedot sekä ne tiedot, jotka Tullihal-
lituksen määräyksessä mainitaan. 

Lainkohdassa on mainittu, että aluksen tur-
vatoimiin liittyvistä ilmoituksista säädetään 
laissa eräiden alusten ja niitä palvelevien sa-
tamien turvatoimista ja turvatoimien valvon-
nasta (485/2004), aluksesta valvontaviran-
omaiselle sähköisesti tehtävästä ennakkoil-
moituksesta säädetään laissa alusturvallisuu-
den valvonnasta (370/1995), alusjätteisiin 
liittyvistä ilmoituksista säädetään merenku-
lun ympäristönsuojelulaissa (1672/2009) ja 
Schengenin rajasäännöstöön liittyvistä ilmoi-
tuksista säädetään laissa henkilötietojen kä-
sittelystä rajavartiolaitoksessa (579/2005). 
Tullikoodeksiin liittyvistä ilmoituksista sää-
detään Neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 
2913/92 yhteisön tullikoodeksista ja Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 450/2008 yhteisön tullikoodeksista 
(uudistettu tullikoodeksi). Lainkohta on lä-
hinnä informatiivinen, jotta alusliikennepal-
velulaista olisi kootusti nähtävissä kaikki 
aluksen tekemät ilmoitukset. 

22 b §. Pykälään ehdotetaan sisällytettä-
väksi aluksen lähtöilmoitusta koskevat mää-
räykset. Lähtöilmoitus käsittää ennakkoil-
moituksen ja lopullisen ilmoituksen. Ilmoitus 
on annettava sähköisesti merenkulun säh-
köistä ilmoitusjärjestelmää käyttäen. Ilmoitus 
on annettava tulliviranomaiselle, jonka tehtä-
vänä on varmistaa tietojen paikkansa pitä-
vyys. Lähtöilmoituksen tulee sisältää ne tie-
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dot, jotka Tullihallituksen määräyksessä 
mainitaan. 

22 c §. Pykälään ehdotetaan sisällytettä-
väksi seurantadirektiivin tarkoittamat vaaral-
lista tai ympäristöä pilaavaa ainetta sisältä-
västä lastista tehtävät saapumis- ja lähtöil-
moitukset. Ilmoitukset on annettava sähköi-
sesti merenkulun sähköistä ilmoitusjärjestel-
mää käyttäen. Ilmoitus on annettava tullivi-
ranomaiselle, jonka tehtävänä on varmistaa 
tietojen paikkansa pitävyys. 

22 d §. Pykälään ehdotetaan sisällytettä-
väksi tilastointia koskevien tietojen antami-
nen. Lainkohta sisältäisi vastaavat tiedot kuin 
on nykyisin meriliikenteen tietojen keräämi-
sestä ja meriliikennetietojen laatimisesta an-
netussa laissa, joka ehdotetaan kumottavaksi 
samanaikaisesti lain muutosten kanssa.  

22 e §. Pykälään ehdotetaan sisällytettä-
väksi tarkempia säännöksiä koskevat valtuu-
det. Ilmoitusmuodollisuusdirektiivissä sekä 
22 a ja 22 b §:ssä mainittujen ilmoitusten si-
sällöistä ja ilmoitusten tallentamisista 20 a 
§:ssä tarkoitettuun merenkulun sähköiseen 
tiedonhallintajärjestelmään ehdotetaan annet-
tavaksi tarkempia määräyksiä Tullihallituk-
sen määräyksellä siltä osin kuin niistä ei ole 
säädetty muualla. VTS-viranomainen voisi 
vapauttaa hakemuksesta 22 a–22 c §:ssä sää-
detyistä ilmoitusvelvollisuuksista Suomen si-
säisen tai Suomen ja toisen valtion sataman 
välisen säännöllisen liikenteen, jos hakemuk-
sen perusteella voidaan todeta, että vapautus 

ei vaaranna merenkulun turvallisuutta, va-
pautus on kaikkien rannikkovaltioiden hy-
väksyttävissä ja muut vapautuksen myöntä-
misen edellytykset täyttyvät, siten kuin niistä 
on säädetty seurantadirektiivillä. Liikennevi-
rasto voisi antaa tarkempia määräyksiä tilas-
toinnissa tarvittavien tietojen keräämisessä ja 
lähettämisessä noudatettavista menettelyistä 

29 §. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi si-
ten, että siihen sisällytettäisiin edellä mainit-
tujen ilmoitusvelvoitteiden rikkominen.  
 
1.2 Laki meriliikenteen tilastojen ke-

räämisestä ja meriliikennetietojen 
laatimisesta  

Koska meriliikenteen tilastojen keräämises-
tä ja meriliikennetietojen laatimisesta anne-
tun lain (1343/2009) määräykset ehdotetaan 
sisällytettäväksi alusliikennepalvelulakiin li-
sättävään 22 d §:ään, tulee tätä koskeva eri-
tyislaki kumottavaksi erillisellä lailla. 
 
1.3 Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan mahdol-
lisimman pian. Ilmoitusmuodollisuusdirek-
tiivi on saatettava voimaan viimeistään 19 
päivänä toukokuuta 2012.  
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 

 

1. 

 
 
 

Laki 

alusliikennepalvelulain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan alusliikennepalvelulain (623/2005) 2 §:n 18 ja 19 kohta, 3 ja 20 a §, 6 luvun ot-

sikko, 22 a, 22 b ja 29 §, sellaisina kuin ne ovat laissa 1237/2011, sekä 
lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1307/2009 ja 1237/2011, uusi 20—25 

kohta sekä lakiin uusi 22 c—22 e § seuraavasti:  
 
 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
 

18) ympäristöä pilaavalla aineella MAR-
POL 73/78 -yleissopimuksen I liitteessä mää-
riteltyjä öljyjä, mainitun yleissopimuksen II 
liitteessä määriteltyjä haitallisia nestemäisiä 
aineita ja mainitun yleissopimuksen III liit-
teessä määriteltyjä haitallisia aineita; 

19) MARPOL 73/78 -yleissopimuksella 
alusten aiheuttaman meren pilaantumisen eh-
käisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansain-
väliseen yleissopimukseen liittyvää vuoden 
1978 pöytäkirjaa (SopS 51/1983) ja siihen 
myöhemmin tehtyjä muutoksia; 

20) ilmoitusmuodollisuusdirektiivillä jä-
senvaltioiden satamiin saapuvia ja/tai sata-
mista lähteviä aluksia koskevista ilmoitus-
muodollisuuksista ja direktiivin 2002/6/EY 
kumoamisesta annettua Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston direktiiviä 2010/65/EU sii-
hen myöhemmin tehtyine muutoksineen;  

21) seurantadirektiivillä alusliikennettä 
koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestel-
män perustamisesta sekä neuvoston asetuk-
sen 93/75/ETY kumoamisesta annettua Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 

(2002/59/EY) siihen myöhemmin tehtyine 
muutoksineen; 

22) meriliikenteen tilastodirektiivillä tava-
roiden ja matkustajien merikuljetuksia kos-
kevista tilastoista annettua Euroopan Parla-
mentin ja neuvoston direktiiviä 
(2009/42/EY); 

23) Schengenin rajasäännöstöllä henkilöi-
den liikkumista rajojen yli koskevasta yhtei-
sön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) 
annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EY) N:o 562/2006; 

24) turvatoimiin liittyvillä ilmoituksilla 
eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien 
turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta 
annetussa laissa (485/2004) tarkoitettuja 
aluksen ilmoituksia;  

25) alusjätteisiin liittyvillä ilmoituksilla 
merenkulun ympäristönsuojelulaissa 
(1672/2009) tarkoitettuja aluksen ilmoituk-
sia. 

 
3 § 

Soveltamisala 

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

Lakia sovelletaan myös VTS-viranomaisen 
VTS-alueeseen liittyvien, Suomen vesialueen 
ulkopuolella olevien reititysjärjestelmien ja 
pakollisten alusten ilmoittautumisjärjestelmi-
en piiriin kuuluvaan liikenteen valvontaan. 

Jollei tässä laissa toisin säädetä, 22 c §:ää 
sovelletaan bruttovetoisuudeltaan vähintään 
300 oleviin aluksiin, lukuun ottamatta sellai-
sia yhteysaluksia, sota-aluksia, Suomen puo-
lustusvoimien aluksia, rajavartiolaitoksen 
aluksia, kalastusaluksia, perinnealuksia, hal-
linnollisia aluksia sekä alle 45 metriä pitkiä 
huviveneitä, joita ei käytetä yleisessä liiken-
teessä kuljettamaan matkustajia tai lastia. 

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

Aluksen turvatoimiin, alusjätteisiin, tulla-
ukseen ja Schengenin rajasäännöstöön liitty-
vistä ilmoituksista säädetään erikseen. 

 
 

20 a § 

Merenkulun tiedonhallintajärjestelmä 

VTS-viranomaisen on perustettava ja yllä-
pidettävä kansallinen merenkulun tiedonhal-
lintajärjestelmä ilmoitusmuodollisuusdirek-
tiivissä ja seurantadirektiivissä mainittujen 
tietojen keräämiseksi, käsittelemiseksi ja tal-
lentamiseksi. VTS-viranomainen noudattaa 
tiedonhallintajärjestelmän kehittämisessä, 
hallinnoinnissa, arkkitehtuurista, ylläpidossa, 
käyttöoikeuksissa, turvallisuudessa ja tietojen 
vaihdossa seurantadirektiivin ja sen liitteen 
III säännöksiä. 

Tiedonhallintajärjestelmän on oltava sellai-
nen, että se voidaan liittää Euroopan unionin 
merenkulun tiedonhallintajärjestelmään (Sa-
feSeaNet-keskusjärjestelmä). Tiedot on voi-
tava lähettää ja vastaanottaa sähköisesti. 

VTS-viranomaisen on tiedonhallintajärjes-
telmän avulla voitava pyynnöstä toimittaa 
viipymättä toisen jäsenvaltion asianomaiselle 
viranomaiselle tiedot aluksesta sekä sen kul-
jettamista lasteista ja vaarallisista tai ympä-
ristöä pilaavista aineista. 

Liikennevirasto antaa tarkempia määräyk-
siä tiedonhallintajärjestelmän ilmoitusmenet-
telyistä, rakenteesta, sisällöstä, käyttöoikeuk-
sista, tietojen jakelusta viranomaisille ja tie-
tojen vaihdosta muiden jäsenvaltioiden sekä 
SafeSeaNet-keskusjärjestelmän kanssa. 

 
6 luku 

Alusta ja sen lastia koskevat ilmoitukset 

22 a § 

Aluksen saapumisilmoitus 

Suomen satamaan tai ankkuripaikalle saa-
puvan meriliikenteessä olevan aluksen liiken-
teenharjoittajan, asiamiehen tai päällikön on 
annettava aluksen saapumisilmoitus tullivi-
ranomaiselle sähköisesti 20 a §:ssä tarkoitet-
tua merenkulun sähköistä tiedonhallintajär-
jestelmää käyttämällä. Ilmoitus on tehtävä 
vähintään 24 tuntia ennen saapumista tai 
viimeistään silloin, kun alus lähtee satamasta 
kohti Suomen satamaa. Jos kohde selviää 
vasta matkan aikana, ilmoitus on tehtävä 
viimeistään silloin, kun kohde on selvillä. 
Tämän lisäksi aluksesta on sen saavuttua pe-
rille annettava lopullista saapumisaikaa kos-
keva ilmoitus. 

Saapumisilmoituksen tulee sisältää ilmoi-
tusmuodollisuusdirektiivin liitteen A-kohdan 
mukaiset tiedot. 

Tulliviranomainen varmistaa, että aluksen 
saapumisesta annetut tiedot ovat vaatimusten 
mukaiset. 

Aluksen turvatoimiin liittyvistä ilmoituk-
sista säädetään eräiden alusten ja niitä palve-
levien satamien turvatoimista ja turvatoimien 
valvonnasta annetussa laissa, aluksesta val-
vontaviranomaiselle sähköisesti tehtävästä 
ennakkoilmoituksesta säädetään alusturvalli-
suuden valvonnasta annetussa laissa, alusjät-
teisiin liittyvistä ilmoituksista säädetään me-
renkulun ympäristönsuojelulaissa ja Schen-
genin rajasäännöstöön liittyvistä ilmoituksis-
ta henkilötietojen käsittelystä rajavartiolai-
toksessa annetussa laissa (579/2005). Tulla-
ukseen liittyvistä ilmoituksista säädetään yh-
teisön tullikoodeksista annetussa neuvoston 
asetuksessa (ETY) N:o 2913/92 ja yhteisön 
tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeiksi) 
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annetussa Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton asetuksessa (EY) N:o 450/2008. 

 
 

22 b § 

Aluksen lähtöilmoitus 

Suomen satamasta tai ankkuripaikalta läh-
tevän meriliikenteessä olevan aluksen liiken-
teenharjoittajan, asiamiehen tai päällikön on 
annettava ennen aluksen lähtöä aluksen läh-
töilmoitus tulliviranomaiselle sähköisesti 20 
a §:ssä tarkoitettua merenkulun sähköistä tie-
donhallintajärjestelmää käyttämällä. Tämän 
lisäksi aluksesta on sen lähdettyä annettava 
sen lopullista lähtöaikaa koskeva ilmoitus. 

Tulliviranomainen varmistaa, että aluksen 
lähdöstä annetut tiedot ovat vaatimusten mu-
kaiset. 
 

22 c § 

Vaarallista tai ympäristöä pilaavaa ainetta 
sisältävästä lastista tehtävät saapumis- ja 

lähtöilmoitukset 

Suomen satamaan ensimmäisenä määräsa-
tamanaan tai ankkuripaikkanaan Euroopan 
talousalueen ulkopuolisesta satamasta saapu-
van vaarallista tai ympäristöä pilaavaa ainetta 
kuljettavan aluksen liikenteenharjoittajan, 
asiamiehen tai päällikön on ilmoitettava en-
nen lastaussatamasta lähtöä 22 a §:ssä tarkoi-
tetun saapumisilmoituksen lisäksi aluksella 
kuljetettavaksi tarkoitetusta vaarallisista ai-
neista tulliviranomaiselle sähköisesti 20 a 
§:ssä tarkoitettua merenkulun sähköistä il-
moitusjärjestelmää käyttämällä. Jos kohde 
selviää vasta matkan aikana, ilmoitus on teh-
tävä viimeistään silloin, kun kohde on selvil-
lä. 

Suomen satamasta lähtevän vaarallista tai 
ympäristöä pilaavaa ainetta kuljettavan aluk-
sen liikenteenharjoittajan, asiamiehen tai 
päällikön on viimeistään aluksen lähtöhetkel-
lä tehtävä ilmoitus lastista tulliviranomaiselle 
sähköisesti 20 a §:ssä tarkoitettua merenku-
lun sähköistä ilmoitusjärjestelmää käyttämäl-
lä. Vaarallista tai ympäristöä pilaavaa ainetta 
ei saa tarjota kuljetettavaksi tai lastata aluk-
seen ennen ilmoituksen antamista. 

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. 

Tulliviranomainen varmistaa, että annetut 
tiedot ovat vaatimusten mukaiset. 
 

22 d § 

Tilastointia koskevien tietojen antaminen 

Liikennevirasto laatii tilastoja alusten lii-
kennöinnistä Suomen satamissa sekä aluksis-
sa kuljetettavista matkustaja- ja tavaramääris-
tä. 

Liikennevirasto kerää suunnittelu- ja val-
vontatehtäviään sekä merenkulkutilastojen 
laatimista varten tietoja alusten liikennöinnis-
tä Suomen satamissa sekä aluksissa kuljetet-
tavista matkustaja- ja tavaramääristä. 

Meriliikenteen tietojen keräämisessä, tilas-
tojen laatimisessa ja tiedonkeruun tulosten 
lähettämisessä noudatetaan meriliikenteen ti-
lastodirektiiviä. Liikennevirasto lähettää tie-
donkeruun tulokset Euroopan komissiolle. 

Aluksen omistajien tai heidän edustajiensa 
ja satamien on annettava Liikennevirastolle 
tiedot matkustaja- ja tavaramääristä aluskoh-
taisesti ja tavararyhmittäin sekä ilmoitettava 
tyhjien ja täysien kuljetusyksiköiden määrät. 

Meriliikenteessä olevien alusten omistajien 
tai heidän edustajiensa tulee toimittaa tiedot 
Liikennevirastolle sähköisesti 20 a §:ssä tar-
koitettua sähköistä järjestelmää käyttäen. 
 

22 e § 

Tarkemmat säännökset ja määräykset 

VTS-viranomainen voi vapauttaa hake-
muksesta 22 a–22 c §:ssä säädetyistä ilmoi-
tusvelvollisuuksista Suomen sisäisen tai 
Suomen ja toisen valtion sataman välisen 
säännöllisen liikenteen, jos hakemuksen pe-
rusteella voidaan todeta, että vapautus ei vaa-
ranna merenkulun turvallisuutta, vapautus on 
kaikkien rannikkovaltioiden hyväksyttävissä 
ja muut vapautuksen myöntämisen edellytyk-
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set täyttyvät, siten kuin niistä on säädetty 
seurantadirektiivillä. 

Tullihallituksen määräyksellä voidaan an-
taa määräyksiä ilmoitusmuodollisuusdirektii-
vissä sekä 22 a §:ssä ja 22 b §:ssä tarkoitettu-
jen ilmoitusten sisällöistä ja ilmoitusten tal-
lentamisista 20 a §:ssä tarkoitettuun meren-
kulun sähköiseen tiedonhallintajärjestelmään. 
Ilmoitusvelvollisuuksista myönnettävistä va-
pautuksista voidaan antaa määräyksiä Tulli-
hallituksen määräyksellä, jos hakemuksen 
perusteella voidaan todeta, että vapautus ei 
vaaranna merenkulun turvallisuutta ja muut 
vapautuksen myöntämisen edellytykset täyt-
tyvät, siten kuin niistä on säädetty ilmoitus-
muodollisuusdirektiivissä. 

Liikennevirasto voi antaa tarkempia mää-
räyksiä 22 d §:ssä tarkoitettujen tietojen ke-
räämisessä ja lähettämisessä noudatettavista 
menettelyistä. 

 
 

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-
töksessä vahvistettuja määräyksiä taikka lai-
minlyö 22, 22 a—22 d §:ssä tai 23 §:ssä sää-
detyn ilmoitusvelvollisuuden, on tuomittava, 
jollei teosta muualla laissa säädetä ankaram-
paa rangaistusta, alusliikennepalvelurikko-
muksesta sakkoon. Tulliviranomaisen anta-
man määräyksen rikkomiseen sovelletaan li-
säksi tullilakia (1466/1994).  

 
——— 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä       kuu-
ta 20  . 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 

 
————— 
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2. 

 
 

Laki 

meriliikennetietojen keräämisestä ja meriliikenteen tilastojen laatimisesta annetun lain ku-
moamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 
 

1 § 
Tällä lailla kumotaan meriliikennetietojen 

keräämisestä ja meriliikenteen tilastojen laa-
timisesta annettu laki (1343/2009). 
 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta 

20  . 
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 
 

————— 
 
 

Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2012 

 
Pääministeri 

JYRKI KATAINEN 

 
 
 

Liikenneministeri Merja Kyllönen 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

Laki 

alusliikennepalvelulain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan alusliikennepalvelulain (623/2005) 2 §:n 18 ja 19 kohta, 3 ja 20 a §, 6 luvun ot-

sikko, 22 a, 22 b ja 29 §, sellaisina kuin ne ovat laissa 1237/2011, sekä 
lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1307/2009 ja 1237/2011, uusi 20—25 

kohta sekä lakiin uusi 22 c—22 e § seuraavasti: 
 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

18) ympäristöä pilaavalla aineella MAR-
POL 73/78 -yleissopimuksen I liitteessä mää-
riteltyjä öljyjä, mainitun yleissopimuksen II 
liitteessä määriteltyjä haitallisia nestemäisiä 
aineita ja mainitun yleissopimuksen III liit-
teessä määriteltyjä haitallisia aineita; ja  

19) MARPOL 73/78 -yleissopimuksella 
alusten aiheuttaman meren pilaantumisen eh-
käisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainvä-
liseen yleissopimukseen liittyvää vuoden 
1978 pöytäkirjaa (SopS 51/1983) ja siihen 
myöhemmin tehtyjä muutoksia. 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — —  
 

18) ympäristöä pilaavalla aineella MAR-
POL 73/78 -yleissopimuksen I liitteessä mää-
riteltyjä öljyjä, mainitun yleissopimuksen II 
liitteessä määriteltyjä haitallisia nestemäisiä 
aineita ja mainitun yleissopimuksen III liit-
teessä määriteltyjä haitallisia aineita;  

19) MARPOL 73/78 -yleissopimuksella 
alusten aiheuttaman meren pilaantumisen eh-
käisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansain-
väliseen yleissopimukseen liittyvää vuoden 
1978 pöytäkirjaa (SopS 51/1983) ja siihen 
myöhemmin tehtyjä muutoksia; 

20) ilmoitusmuodollisuusdirektiivillä jä-
senvaltioiden satamiin saapuvia ja/tai sata-
mista lähteviä aluksia koskevista ilmoitus-
muodollisuuksista ja direktiivin 2002/6/EY 
kumoamisesta annettua Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston direktiiviä 2010/65/EU sii-
hen myöhemmin tehtyine muutoksineen;  

21) seurantadirektiivillä alusliikennettä 
koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjes-
telmän perustamisesta sekä neuvoston ase-
tuksen 93/75/ETY kumoamisesta annettua 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii-
viä 2002/59/EY siihen myöhemmin tehtyine 
muutoksineen; 

22) meriliikenteen tilastodirektiivillä tava-
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roiden ja matkustajien merikuljetuksia kos-
kevista tilastoista annettua Euroopan Parla-
mentin ja neuvoston direktiiviä 
(2009/42/EY); 

23) Schengenin rajasäännöstöllä henki-
löiden liikkumista rajojen yli koskevasta yh-
teisön säännöstöstä (Schengenin rajasään-
nöstö) annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusta (EY) N:o 562/2006; 

24) turvatoimiin liittyvillä ilmoituksilla 
eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien 
turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta 
annetussa laissa (485/2004) tarkoitettuja 
aluksen ilmoituksia;  

25) alusjätteisiin liittyvillä ilmoituksilla 
merenkulun ympäristönsuojelulaissa 
(1672/2009) tarkoitettuja aluksen ilmoituk-
sia. 

 
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 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 sota-aluksiin, 
kalastusaluksiin, perinnealuksiin, alle 45 
metriä pitkiin huviveneisiin ja 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. 
 
 

3 § 

Soveltamisala 

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

Lakia sovelletaan myös VTS-viranomaisen 
VTS-alueeseen liittyvien, Suomen vesialueen 
ulkopuolella olevien reititysjärjestelmien ja 
pakollisten alusten ilmoittautumisjärjestelmi-
en piiriin kuuluvaan liikenteen valvontaan. 

Jollei tässä laissa toisin säädetä, 22 c §:ää 
sovelletaan bruttovetoisuudeltaan vähintään 
300 oleviin aluksiin, lukuun ottamatta sellai-
sia yhteysaluksia, sota-aluksia, Suomen puo-
lustusvoimien aluksia, rajavartiolaitoksen 
aluksia, kalastusaluksia, perinnealuksia, hal-
linnollisia aluksia sekä alle 45 metriä pitkiä 
huviveneitä, joita ei käytetä yleisessä liiken-
teessä kuljettamaan matkustajia tai lastia. 

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

Aluksen turvatoimiin, alusjätteisiin, tulla-
ukseen ja Schengenin rajasäännöstöön liitty-
vistä ilmoituksista säädetään erikseen. 
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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, sellaisena kuin 
se on muutettuna Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivillä 2009/17/EY, tarkoitet-
tujen tietojen keräämiseksi, käsittelemiseksi 
ja tallentamiseksi. 

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 määräyksiä 
1 momentissa tarkoitetun merenkulun tiedon-
hallintajärjestelmän rakenteesta, sisällöstä, 
käyttöoikeuksista, tietojen jakelusta viran-
omaisille ja tietojen vaihdosta muiden jäsen-
valtioiden sekä SafeSeaNet-järjestelmän 
kanssa. 

20 a § 

Merenkulun tiedonhallintajärjestelmä 

VTS-viranomaisen on perustettava ja yllä-
pidettävä kansallinen merenkulun tiedonhal-
lintajärjestelmä ilmoitusmuodollisuusdirek-
tiivissä ja seurantadirektiivissä mainittujen 
tietojen keräämiseksi, käsittelemiseksi ja tal-
lentamiseksi. VTS-viranomainen noudattaa 
tiedonhallintajärjestelmän kehittämisessä, 
hallinnoinnissa, arkkitehtuurista, ylläpidos-
sa, käyttöoikeuksissa, turvallisuudessa ja tie-
tojen vaihdossa seurantadirektiivin ja sen 
liitteen III säännöksiä. 

Tiedonhallintajärjestelmän on oltava sellai-
nen, että se voidaan liittää Euroopan unionin 
merenkulun tiedonhallintajärjestelmään (Sa-
feSeaNet-keskusjärjestelmä). Tiedot on voi-
tava lähettää ja vastaanottaa sähköisesti. 

VTS-viranomaisen on tiedonhallintajärjes-
telmän avulla voitava pyynnöstä toimittaa 
viipymättä toisen jäsenvaltion asianomaiselle 
viranomaiselle tiedot aluksesta sekä sen kul-
jettamista lasteista ja vaarallisista tai ympä-
ristöä pilaavista aineista. 

Liikennevirasto antaa tarkempia määräyk-
siä tiedonhallintajärjestelmän ilmoitusmenet-
telyistä, rakenteesta, sisällöstä, käyttöoikeuk-
sista, tietojen jakelusta viranomaisille ja tie-
tojen vaihdosta muiden jäsenvaltioiden sekä 
SafeSeaNet-keskusjärjestelmän kanssa. 

 
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 asiamiehel-
le ilmoitus aluksella kuljetettavaksi tarkoite-
tusta vaarallisesta tai ympäristöä pilaavasta 
aineesta. Ilmoitusvelvollisuus on riippumaton 
aluksen vähimmäiskoosta. Ilmoitusvelvolli-

6 luku 

Alusta ja sen lastia koskevat ilmoitukset 

 
 

22 a § 

Aluksen saapumisilmoitus 

Suomen satamaan tai ankkuripaikalle saa-
puvan meriliikenteessä olevan aluksen liiken-
teenharjoittajan, asiamiehen tai päällikön on 
annettava aluksen saapumisilmoitus tullivi-
ranomaiselle sähköisesti 20 a §:ssä tarkoitet-
tua merenkulun sähköistä tiedonhallintajär-
jestelmää käyttämällä. Ilmoitus on tehtävä 
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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 lai-
vaajan antama ilmoitus, johon sisältyvät ky-
seistä ainetta koskevat tiedot. 

Laivaajan ilmoitusvelvollisuudesta sääde-
tään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 

vähintään 24 tuntia ennen saapumista tai 
viimeistään silloin, kun alus lähtee satamasta 
kohti Suomen satamaa. Jos kohde selviää 
vasta matkan aikana, ilmoitus on tehtävä 
viimeistään silloin, kun kohde on selvillä. 
Tämän lisäksi aluksesta on sen saavuttua pe-
rille annettava lopullista saapumisaikaa kos-
keva ilmoitus.  

Saapumisilmoituksen tulee sisältää ilmoi-
tusmuodollisuusdirektiivin liitteen A-kohdan 
mukaiset tiedot.  

Tulliviranomainen varmistaa, että aluksen 
saapumisesta annetut tiedot ovat vaatimusten 
mukaiset. 

Aluksen turvatoimiin liittyvistä ilmoituksis-
ta säädetään eräiden alusten ja niitä palvele-
vien satamien turvatoimista ja turvatoimien 
valvonnasta annetussa laissa, aluksesta val-
vontaviranomaiselle sähköisesti tehtävästä 
ennakkoilmoituksesta säädetään alusturvalli-
suuden valvonnasta annetussa laissa, alus-
jätteisiin liittyvistä ilmoituksista säädetään 
merenkulun ympäristönsuojelulaissa ja 
Schengenin rajasäännöstöön liittyvistä ilmoi-
tuksista henkilötietojen käsittelystä rajavar-
tiolaitoksessa annetussa laissa (579/2005). 
Tullaukseen liittyvistä ilmoituksista sääde-
tään yhteisön tullikoodeksista annetussa neu-
voston asetuksessa (ETY) N:o 2913/92 ja yh-
teisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoo-
deksi) annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 450/2008. 

 
22 b §  

Liikenteenharjoittajan, asiamiehen ja aluksen 
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 20 a §:ssä tarkoitettua meren-
kulun sähköistä tiedonhallintajärjestelmää 
käyttämällä. Ilmoitusvelvollisuus on riippu-
maton aluksen vähimmäiskoosta. Ilmoitusvel-
vollisuus ei kuitenkaan koske 3 §:n 4 momen-
tissa tarkoitettuja aluksia. 

Sellaisen aluksen liikenteenharjoittajan, 
asiamiehen tai päällikön, joka ensimmäisenä 
määräsatamanaan tai ankkuripaikkanaan 

22 b § 

Aluksen lähtöilmoitus 

 
Suomen satamasta tai ankkuripaikalta läh-

tevän meriliikenteessä olevan aluksen liiken-
teenharjoittajan, asiamiehen tai päällikön on 
annettava ennen aluksen lähtöä aluksen läh-
töilmoitus tulliviranomaiselle sähköisesti 20 
a §:ssä tarkoitettua merenkulun sähköistä 
tiedonhallintajärjestelmää käyttämällä. Tä-
män lisäksi aluksesta on sen lähdettyä annet-
tava sen lopullista lähtöaikaa koskeva ilmoi-
tus. 

Tulliviranomainen varmistaa, että aluksen 
lähdöstä annetut tiedot ovat vaatimusten mu-
kaiset. 
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saapuu Suomen satamaan tai ankkuripaikalle 
Euroopan talousalueen ulkopuolisesta sata-
masta lastinaan vaarallista tai ympäristöä pi-
laavaa ainetta, on tehtävä lastaussatamasta 
lähtiessään ilmoitus lastista VTS-
viranomaiselle 20 a §:ssä tarkoitettua meren-
kulun sähköistä tiedonhallintajärjestelmää 
käyttämällä. Jos määräsatama tai ankkuri-
paikka selviää vasta matkan aikana, ilmoitus 
on tehtävä viimeistään silloin, kun määräsa-
tama tai ankkuripaikka on selvillä. 

VTS-viranomainen voi vapauttaa hakemuk-
sesta 1 ja 2 momentissa säädetystä ilmoitus-
velvollisuudesta Suomen sisäisen tai Suomen 
ja toisen valtion sataman välisen säännöllisen 
liikenteen, jos vapautus ei vaaranna meren-
kulun turvallisuutta, vapautus on kaikkien 
rannikkovaltioiden hyväksyttävissä ja muut 
vapautuksen myöntämisen edellytykset täytty-
vät, siten kuin niistä on säädetty alusliiken-
nettä koskevan yhteisön seuranta- ja tietojär-
jestelmän perustamisesta annetussa Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2002/59/EY, sellaisena kuin se on muutettuna 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii-
villä 2009/17/EY. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen il-
moitusten sisällöstä ja ilmoitusten tallentami-
sesta merenkulun tiedonhallintajärjestelmään 
säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuk-
sella. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen il-
moitusten sisällöstä ja ilmoitusten tallentami-
sesta merenkulun tiedonhallintajärjestelmään 
säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuk-
sella. 
 
 22 c § 

Vaarallista tai ympäristöä pilaavaa ainetta 
sisältävästä lastista tehtävät saapumis- ja 

lähtöilmoitukset 

Suomen satamaan ensimmäisenä määräsa-
tamanaan tai ankkuripaikkanaan Euroopan 
talousalueen ulkopuolisesta satamasta saa-
puvan vaarallista tai ympäristöä pilaavaa 
ainetta kuljettavan aluksen liikenteenharjoit-
tajan, asiamiehen tai päällikön on ilmoitetta-
va ennen lastaussatamasta lähtöä 22 a §:ssä 
tarkoitetun saapumisilmoituksen lisäksi aluk-
sella kuljetettavaksi tarkoitetusta vaarallisis-
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ta aineista tulliviranomaiselle sähköisesti 20 
a §:ssä tarkoitettua merenkulun sähköistä il-
moitusjärjestelmää käyttämällä. Jos kohde 
selviää vasta matkan aikana, ilmoitus on teh-
tävä viimeistään silloin, kun kohde on selvil-
lä. 

Suomen satamasta lähtevän vaarallista tai 
ympäristöä pilaavaa ainetta kuljettavan 
aluksen liikenteenharjoittajan, asiamiehen 
tai päällikön on viimeistään aluksen lähtö-
hetkellä tehtävä ilmoitus lastista tulliviran-
omaiselle sähköisesti 20 a §:ssä tarkoitettua 
merenkulun sähköistä ilmoitusjärjestelmää 
käyttämällä. Vaarallista tai ympäristöä pi-
laavaa ainetta ei saa tarjota kuljetettavaksi 
tai lastata alukseen ennen ilmoituksen anta-
mista. 

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.  

Tulliviranomainen varmistaa, että annetut 
tiedot ovat vaatimusten mukaiset. 
 

 
 22 d § 

Tilastointia koskevien tietojen antaminen 

Liikennevirasto laatii tilastoja alusten lii-
kennöinnistä Suomen satamissa sekä aluksis-
sa kuljetettavista matkustaja- ja tavaramää-
ristä.  

Liikennevirasto kerää suunnittelu- ja val-
vontatehtäviään sekä merenkulkutilastojen 
laatimista varten tietoja alusten liikennöin-
nistä Suomen satamissa sekä aluksissa kulje-
tettavista matkustaja- ja tavaramääristä.  

Meriliikenteen tietojen keräämisessä, tilas-
tojen laatimisessa ja tiedonkeruun tulosten 
lähettämisessä noudatetaan meriliikenteen ti-
lastodirektiiviä. Liikennevirasto lähettää tie-
donkeruun tulokset Euroopan komissiolle. 

Aluksen omistajien tai heidän edustajiensa 
ja satamien on annettava Liikennevirastolle 
tiedot matkustaja- ja tavaramääristä alus-
kohtaisesti ja tavararyhmittäin sekä ilmoitet-
tava tyhjien ja täysien kuljetusyksiköiden 
määrät.  
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Meriliikenteessä olevien alusten omistajien 
tai heidän edustajiensa tulee toimittaa tiedot 
Liikennevirastolle sähköisesti 20 a §:ssä tar-
koitettua sähköistä järjestelmää käyttäen. 

 
  

 
 
 
 
 

22 e § 

Tarkemmat säännökset ja määräykset 

VTS-viranomainen voi vapauttaa hakemuk-
sesta 22 a–22 c §:ssä säädetyistä ilmoitus-
velvollisuuksista Suomen sisäisen tai Suomen 
ja toisen valtion sataman välisen säännölli-
sen liikenteen, jos hakemuksen perusteella 
voidaan todeta, että vapautus ei vaaranna 
merenkulun turvallisuutta, vapautus on kaik-
kien rannikkovaltioiden hyväksyttävissä ja 
muut vapautuksen myöntämisen edellytykset 
täyttyvät, siten kuin niistä on säädetty seu-
rantadirektiivillä. 

Tullihallituksen määräyksellä voidaan an-
taa määräyksiä ilmoitusmuodollisuusdirek-
tiivissä sekä 22 a §:ssä ja 22 b §:ssä tarkoi-
tettujen ilmoitusten sisällöistä ja ilmoitusten 
tallentamisista 20 a §:ssä tarkoitettuun me-
renkulun sähköiseen tiedonhallintajärjestel-
mään. Ilmoitusvelvollisuuksista myönnettä-
vistä vapautuksista voidaan antaa määräyk-
siä Tullihallituksen määräyksellä, jos hake-
muksen perusteella voidaan todeta, että va-
pautus ei vaaranna merenkulun turvallisuut-
ta ja muut vapautuksen myöntämisen edelly-
tykset täyttyvät, siten kuin niistä on säädetty 
ilmoitusmuodollisuusdirektiivissä. 
Liikennevirasto voi antaa tarkempia määrä-
yksiä 22 d §:ssä tarkoitettujen tietojen ke-
räämisessä ja lähettämisessä noudatettavista 
menettelyistä. 

 
29 §  

Rangaistussäännökset 

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta rik-
koo VTS-viranomaisen 17 §:n 1 momentin 
nojalla antamia määräyksiä, 21 §:n säännök-

29 § 

Rangaistussäännökset  

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta rik-
koo VTS-viranomaisen 17 §:n 1 momentin 
nojalla antamia määräyksiä, 21 §:n säännök-
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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. 

siä tai 8 §:ssä tarkoitetussa perustamispäätök-
sessä vahvistettuja määräyksiä taikka laimin-
lyö 22, 22 a–22 d §:ssä tai 23 §:ssä säädetyn 
ilmoitusvelvollisuuden, on tuomittava, jollei 
teosta muualla laissa säädetä ankarampaa 
rangaistusta, alusliikennepalvelurikkomuk-
sesta sakkoon. Tulliviranomaisen antaman 
määräyksen rikkomiseen sovelletaan lisäksi 
tullilakia (1466/1994). 

———  
 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

20  . 
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 
————— 
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