
   

  

 

 

 

 

 

 

 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesiliikennelain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vesiliikennelakia niin, että se vastaisi hallintolain säänte-
lyä julkisista kuulutuksista, liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettua lakia sekä Metsähalli-
tuksen erävalvonnasta annettua lakia. 

Esityksessä ehdotetaan myös, että tietyillä vesikulkuneuvoilla liikkuvilta voitaisiin turvallisuus-
syistä kieltää pääsy sulkukanavalle tai heidän pääsyään siihen voitaisiin rajoittaa. 

Huviveneitä suurempien huvialusten kelpoisuusvaatimuksia ja varustevaatimuksia esitetään tar-
kennettaviksi. Toisaalta tiettyjen vesikulkuneuvotyyppien varustevaatimuksiin ehdotetaan 
poikkeamismahdollisuutta. Tarkennuksia ehdotetaan myös väyläpäätöksiä ja vesikulkuneuvo-
jen rekisteröintiä koskeviin menettelyihin. Merenkulun turvalaitteen määritelmään lisättäisiin 
virtuaaliset turvalaitteet. 

Esityksessä ehdotetaan lisäksi selvennyksiä rekisteröintirikkomuksia ja nopeusrajoitusten rik-
komisia koskevaan sääntelyyn. Toisaalta siinä ehdotetaan, että asianmukaisten merikarttojen 
puutteesta vesikulkuneuvossa ei enää voisi tuomita vesikulkuneuvon päällikköä sakkoon. 

Useat ehdotetun lain muutoksista täsmentäisivät Liikenne- ja viestintäviraston määräyksenan-
tovaltuuksia. 

Esityksen tavoitteena olisi lisätä vesiliikenteen turvallisuutta ja helpottaa lain valvontaa käytän-
nössä. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2021. 

—————  

HE 54/2021 vp



   

  

 

 2  

 

 

 

SISÄLLYS 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ............................................................................. 1 
PERUSTELUT ........................................................................................................................... 3 
1 Asian tausta ja valmistelu ........................................................................................................ 3 

1.1 Tausta ........................................................................................................................... 3 
1.2 Valmistelu .................................................................................................................... 3 

2 Nykytila ja sen arviointi ........................................................................................................... 3 
2.1 Menettelyt liikuttaessa kanavilla ja avattavien siltojen kautta ..................................... 3 
2.2 Vesiliikenteen valvonta ................................................................................................ 4 
2.3 Huvialuksen päällikön pätevyysvaatimukset ............................................................... 5 
2.4 Merenkulun turvalaitteet, vesiliikennemerkit ja valo-opasteet .................................... 6 
2.5 Kiellot ja rajoitukset ..................................................................................................... 7 
2.6 Vesikulkuneuvon varusteet .......................................................................................... 7 
2.7 Vesikulkuneuvon rekisteröinti ja vesiliikennerikkomukset ......................................... 8 

3 Tavoitteet ............................................................................................................................... 12 
4 Ehdotukset ja niiden vaikutukset ........................................................................................... 12 

4.1 Keskeiset ehdotukset .................................................................................................. 12 
4.2 Pääasialliset vaikutukset............................................................................................. 12 

5 Muut toteuttamisvaihtoehdot ................................................................................................. 16 
5.1 Vaihtoehdot ja niiden vaikutukset .............................................................................. 16 

6 Ulkomaiden lainsäädäntö ja muut ulkomailla käytetyt keinot ............................................... 17 
6.1 Kansainvälinen sääntely ............................................................................................. 17 
6.2 Euroopan unionin lainsäädäntö .................................................................................. 18 
6.3 Pohjoismaiden sääntely .............................................................................................. 18 

7 Lausuntopalaute ..................................................................................................................... 20 
8 Säännöskohtaiset perustelut ................................................................................................... 22 
9 Lakia alemman asteinen sääntely .......................................................................................... 35 
10 Voimaantulo ........................................................................................................................ 35 
11 Toimeenpano ja seuranta ..................................................................................................... 35 
12 Suhde muihin esityksiin ....................................................................................................... 35 
13 Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys ............................................................................ 35 
LAKIEHDOTUS ...................................................................................................................... 43 

Laki vesiliikennelain muuttamisesta ................................................................................ 43 
LIITE ........................................................................................................................................ 52 
RINNAKKAISTEKSTIT ......................................................................................................... 52 

Laki vesiliikennelain muuttamisesta ................................................................................ 52 
MUUT LIITTEET .................................................................................................................... 68 
LIITEESTÄ 1 KUMOTAAN KUVA 2 JA 3 ........................................................................... 68 
 

  

HE 54/2021 vp



   

  

 

 3  

 

 

 

PERUSTELUT 

1  Asian tausta ja  valmistelu  

1.1 Tausta 

Uusi vesiliikennelaki tuli voimaan 1. päivänä kesäkuuta 2020. Lakiin on koottu vesiliikenteen 
ja veneilijän käyttäytymistä koskeva sääntely mukaan lukien uusi huviveneilyä koskeva pääl-
likkösääntely. Laki sisältää vesiliikenteen sääntöjen noudattamista ja vesiliikenteen ohjaamista 
koskevat yleiset periaatteet. Lisäksi se sisältää kaikki vesiväylien merkitsemistä ja vesiliiken-
teen ohjaamista koskevat säännökset mukaan lukien vesiliikennemerkit ja valo-opasteet. Lakiin 
koottiin myös muuta kuin ammattiliikennettä koskevat erityiset pätevyysvaatimukset ja siihen 
siirrettiin ajanmukaistettuna vesikulkuneuvojen rekisteröintiä koskeva sääntely. Lisäksi vesilii-
kennelakiin koottiin kaikki rangaistusmääräykset ja otettiin käyttöön liikennevirhemaksujärjes-
telmä koskemaan vähäisempiä rikkomuksia. Lain yhteydessä toteutettiin myös vuokrave-
nesääntelyn keventäminen. 

1.2 Valmistelu 

Hallituksen esitys on valmisteltu liikenne- ja viestintäministeriössä virkatyönä yhteistyössä Lii-
kenne- ja viestintäviraston kanssa. Esitys on ollut lausunnolla 14.1 – 5.2.2021 välisenä aikana. 
Kooste lausunnoista on ladattavissa valtioneuvoston Säädösvalmistelu ja kehittämishankkeet 
valtioneuvostossa -verkkosivustolta tunnuksella (LVM037:00/2020)1. 

2  Nykyt i la  ja  sen arviointi  

2.1 Menettelyt liikuttaessa kanavilla ja avattavien siltojen kautta 

Vesiliikennelain 9 § sisältää kanavien ja avattavien siltojen käyttöpalvelujen järjestämistä kos-
kevat pääperiaatteet. Niiden järjestämisestä vastaa Väylävirasto. Pykälän 2 momentin mukaan 
käyttöpalveluja on tarjottava tasapuolisesti kaikille vesikulkuneuvoille ja niiden tarjonnassa on 
noudatettava hyvän hallinnon periaatteita. Sääntely vastaa lähtökohtaisesti vanhan vesiliiken-
nelain kanavia koskevaa sääntelyä, jonka mukaan kanavaliikenteen ohjauspalvelujen järjestä-
misestä vastasi Liikennevirasto ja palveluja oli tarjottava tasapuolisesti kaikille aluksille. Uu-
teen lakiin on kuitenkin sisällytetty myös muu kanavien ja avattavien siltojen liikennesääntöjä 
koskeva sääntely, joka aiemmin sisältyi asetukseen kanavien ja avattavien siltojen liikennesään-
nöistä (512/1991). Osa näistä kanavia ja avattavia siltoja koskevista liikennesäännöistä on nyt 
sisällytetty lain yleiseen, vesiliikennettä koskevaan sääntelyyn, minkä lisäksi uusi laki sisältää 
eräitä kanavilla ja avattavilla silloilla liikkumista koskevia erityisiä säännöksiä. 

Lain 33 § sisältää sääntelyn menettelytavoista, joita on noudatettava kanavien ja avattavien sil-
tojen kautta liikuttaessa. Kyseisen pykälän 1 momentin mukaan vesikulkuneuvolla kanavilla ja 
avattavilla silloilla liikuttaessa on noudatettava 5 §:ssä edellytettyä huolellisuutta ja varovai-
suutta sekä niille saapumista, kulkujärjestystä ja sulutusta koskevia menettelyjä. Pykälän 3 mo-
mentin mukaan Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä kanaville ja avat-
taville silloille saapumisesta ja niillä noudatettavista menettelyistä sekä vesikulkuneuvojen ja 
niiden varusteiden käyttöä koskevista vaatimuksista. Pykälä ei kuitenkaan sisällä edellä maini-

                                                      
1 https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM037:00/2020. 
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tun, vanhan asetuksen mukaisia, tarkempia määräyksiä siitä, millä vesikulkuneuvoilla olisi etu-
oikeus päästä etenemään sulkukanavassa eikä määräyksenantovaltuus sisällä erikseen määräyk-
siä sulutuksesta. 

Pykälässä ei myöskään ole otettu huomioon sitä, että kanavat voivat olla vanhoja eikä niitä ole 
suunniteltu niin, että kaikkia nykyisiä vesikulkuneuvoja voisi päästää niille ilman sitä riskiä, 
että vesikulkuneuvon, sen päällikön tai sen matkustajien turvallisuus vaarantuu esimerkiksi ko-
vasta virtauksesta johtuen. Tällaisen vesikulkuneuvon matkaa ei voi myöskään estää tai kes-
keyttää 19 §:n mukaan. 

2.2 Vesiliikenteen valvonta 

Vesiliikennelain 11 §:n 2 momentti sisältää vesiliikennettä valvovan ja ohjaavan henkilön mää-
ritelmät. Vesiliikennettä valvovalla henkilöllä tarkoitetaan poliisin, Rajavartiolaitoksen, Tullin 
tai Liikenne- ja viestintäviraston virkamiestä, jonka tehtäviin kuuluu vesiliikenteen turvallisuu-
den ja sujuvuuden varmistaminen tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen tai 
poliisilaissa (872/2011), rajavartiolaissa (578/2005) tai tullilaissa (304/2016) säädettyjen val-
vonta- ja ohjaamistehtävien hoitaminen. 

Vesiliikennettä ohjaava henkilö on muu henkilö, jonka poliisi, Rajavartiolaitos, Tulli tai pelas-
tusviranomainen on yksittäistapauksessa tai määräajaksi määrännyt ohjaamaan liikennettä on-
nettomuuden, yleisötapahtuman, kilpailun tai muun vastaavan syyn vuoksi tai yleisen järjestyk-
sen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi. Puolustusvoimien harjoitusten aikana sekä aluevalvonta- 
ja öljyntorjuntatehtävissä vesiliikenteen ohjaajana voi toimia myös Puolustusvoimien tehtävään 
määräämä sotilas. Määritelmät vastaavat lähtökohtaisesti uuden tieliikennelain (729/2018) kä-
sitteitä. 

Pykälään ei sisälly mainintaa erävalvonnasta. Laissa Metsähallituksen erävalvonnasta 
(1157/2005) erätarkastajille kuuluu erävalvontalain 2 § 1 momentin 3 kohdan mukaisesti kalas-
tuksen ja muun elinkeinon, luonnon ja sen yleisen virkistyskäytön sekä muun yleisen edun suo-
jelemista koskevien vesiliikennesäännösten noudattamisen valvonta. Erävalvonnan tarkoituk-
sena on lain 1 §:n mukaan edistää ja valvoa Metsähallituksen hallinnassa olevien valtion aluei-
den käytön lainmukaisuutta sekä ennalta ehkäistä ja erävalvontaan kuuluvassa laajuudessa sel-
vittää siihen liittyviä rikoksia. Erätarkastajalla on kyseisen lain 6 §:n 1 momentin mukaan erä-
valvontaan kuuluvassa yksittäisessä tehtävässä oikeus pysäyttää henkilö ja kulkuneuvo sekä 
saada tieto henkilön ja kulkuneuvossa olevien henkilöiden nimestä, henkilötunnuksesta tai, jos 
henkilötunnusta ei ole, syntymäajasta ja kansalaisuudesta sekä paikasta, josta nämä ovat tavoi-
tettavissa. Erätarkastajalla on myös oikeus ottaa kiinni henkilö, joka kieltäytyy antamasta hen-
kilöllisyyden selvittämiseksi tarpeellisia tietoja tai antaa todennäköisesti virheellisen tiedon. 
Lain 7 §:n mukaan erätarkastajalla on 6 §:ssä tarkoitetun kiinniottamisen ja kulkuneuvon py-
säyttämisen yhteydessä oikeus tarkastaa henkilö ja kulkuneuvo, jos se on välttämätöntä sen var-
mistamiseksi, että henkilöllä tai kulkuneuvossa ei ole aseita, esineitä tai aineita, joilla voidaan 
aiheuttaa vaaraa ihmisille tai merkittävää vahinkoa luonnolle. Lain 8 §:n 1 momentin mukaan 
erävalvontaan kuuluvan yksittäisen tehtävän yhteydessä erätarkastaja voi velvoittaa suoritta-
maan puhalluskokeen, jos se, joka ohjailee vesialusta tai toimii aluksessa sen kulun turvallisuu-
teen olennaisesti vaikuttavassa tehtävässä, on siinä määrin alkoholin vaikutuksen alainen, että 
hän voi vaarantaa yleistä turvallisuutta. Erätarkastajalla on myös saman pykälän 2 momentin 
mukaan oikeus estää kuljettajaa jatkamasta ajoa ja muuta henkilöä toimimasta tehtävässään.  
Kelpoisuusvaatimuksena erätarkastajan virkaan on kyseisen lain 3 §:n 2 momentin mukaan po-
liisin perustutkinto ja perehtyneisyys erävalvontaan. Lain 16 §:n mukaan erätarkastajalla on oi-
keus saada erävalvontaan kuuluvan yksittäisen tehtävän suorittamiseen muulta valtion viran-
omaiselta sellaista tarpeellista virka-apua, jonka antamiseen viranomainen on toimivaltainen. 
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Toisaalta erätarkastaja on velvollinen antamaan poliisille ja muulle viranomaiselle virka-apua 
onnettomuuden sattuessa, kadonneen etsinnässä, etsintäkuulutetun kiinniottamisessa ja muissa 
tehtäviinsä soveltuvissa tapauksissa. 

Metsähallituksen tietojen mukaan erätarkastajien toiminta painottuu käytännössä kesäaikaan 
kalastuksen valvontaan Metsähallituksen hallinnassa olevilla valtion vesialueilla. Näitä vesialu-
eita on noin 3,4 miljoonaa hehtaaria. Erätarkastajina toimii valtakunnallisesti vain 12 henkilöä, 
mutta erävalvonnan merkitys on Metsähallituksen käsityksen mukaan kasvanut vuosi vuodelta 
poliisin ja rajan keskittyessä enemmän ydintehtäviinsä. Käytännössä erätarkastajat toimivat ve-
siliikennettä valvottaessa yhteistyössä poliisin ja rajavalvonnan kanssa. Tällöin vesillä liikutaan 
yleensä näiden aluksilla ja erätarkastajan tehtäväksi jää vesillä liikkujan kohtaaminen, poliisin 
tai rajavalvonnan keskittyessä enemmän aluksen päällikkönä toimimiseen. Metsähallituksen 
erätarkastajilla on kuitenkin myös käytössään oma monipuolinen kalusto erävalvontatehtävissä. 
Erätarkastajat valvovat vesillä erityisesti vapaa-ajan kalastusta ja muuta kalastusta sekä luon-
nonsuojelua. 

Lain 19 § sisältää valvontaviranomaisten oikeuden estää tai keskeyttää vesikulkuneuvon mat-
kan. 

2.3 Huvialuksen päällikön pätevyysvaatimukset 

Huvialuksen päällikön pätevyysvaatimuksista säädetään vesiliikennelain 41 §:ssä. Huvialuksen 
päälliköltä edellytetään 18 vuoden ikää ja hänellä on oltava kansainvälinen huviveneenkuljetta-
jankirja. Kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjan saamisen edellytyksenä on muun muassa 
se, että hakijalla on vähintään voimassa oleva ajokorttilain (386/2011) mukainen ryhmän 1 ajo-
kortti tai vähintään ryhmän 1 ajoterveysvaatimusten täyttämisen osoittava lääkärintodistus. Li-
säksi hakijan on osoitettava, että hän täyttää Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talousko-
mission sisävesiliikennetyöryhmän päätöslauselmassa nro 40 asetetut tutkintovaatimukset ja 
hänellä on todistus käytännön veneilyosaamisesta. 

Hakija voi osoittaa täyttävänsä mainitun päätöslauselman teoriaa koskevat vaatimukset muun 
muassa todistuksella, jonka on myöntänyt sellainen veneilyjärjestö tai merenkulkualan oppilai-
tos, joka seuraa koulutustoimintaansa ja todistuksenantoaan laatujärjestelmän avulla ja jonka 
koulutustoimintaa sekä todistuksenantoa koskeva laatujärjestelmä on ulkoisesti arvioitu Lii-
kenne- ja viestintäviraston hyväksymällä tavalla enintään viisi vuotta ennen todistuksen päi-
väystä. Hakija voi osoittaa täyttävänsä nämä teoriaa koskevat vaatimukset myös lasti- tai mat-
kustaja-aluksen päällikön pätevyyttä osoittavalla kuljettajankirjalla tai ylemmällä merenkulun 
kansipäällystön pätevyyskirjalla tai suorittamalla kokeen Liikenne- ja viestintävirastossa. 

Pykälä sisältää valtuutuksen Liikenne- ja viestintävirastolle antaa määräyksiä edellä mainitun 
päätöslauselman tutkintovaatimusten täyttämisestä. 

Pykälässä ei kuitenkaan ole otettu huomioon ajokorttilain viimeisiä muutoksia eikä siinä ole 
edellytetty, että merenkulkualan laitos, joka myöntää teorian osaamisesta todistuksen, olisi lii-
kennepalvelulain mukaisesti hyväksytty merenkulun koulutuksen järjestäjäksi. Pykälässä ei 
myöskään ole otettu huomioon sitä, että tällaisen todistuksen myöntävän veneilykoulutuksen 
järjestäjän laatujärjestelmä voisi olla paitsi Liikenne- ja viestintäviraston itsensä ulkoisesti ar-
vioima myös viraston hyväksymällä tavalla arvioitu. Pykälän voimassa oleva sanamuoto, jonka 
mukaan mikä tahansa veneilyjärjestö voisi järjestää koulutuksia, on myös aiheuttanut huolta 
meriturvallisuudesta ja arvostelua veneilykoulutuksen järjestämiseen erikoistuneiden tahojen 
keskuudessa. Lisäksi sen, että pykälän mukaan teoriakoe voitaisiin järjestää vain itse virastossa, 
on huomattu rajoittavan turhaan kokeen järjestämismahdollisuuksia. 
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2.4 Merenkulun turvalaitteet, vesiliikennemerkit ja valo-opasteet 

Vesiliikennelain 47 § sisältää määritelmän merenkulun turvalaitteesta. Sen mukaan merenkulun 
turvalaitteella tarkoitetaan kulkuväylän merkitsemistä tai muuten vesiliikenteen ohjaamista ja 
turvaamista varten vesialueelle tai rannalle sijoitettua rakennetta ja laitetta. Kiinteitä turvalait-
teita ovat lain mukaan elektroniset paikanmääritysasemat ja -laitteet, tutkamerkit, majakat, 
linja- ja sektoriloistot, linjamerkit, reunamerkit, kummelit ja muut tunnusmerkit, sekä muut näi-
hin verrattavat kiinteät laitteet. Kelluvia turvalaitteita ovat poijut ja viitat. 

Määritelmä koskee nykymuodossaan vain fyysisiä turvalaitteita. Tekniikan kehittyessä ovat 
myös niin kutsutut virtuaaliset turvalaitteet yleistyneet. Virtuaaliset turvalaitteet olisivat tarpeen 
etenkin sellaisilla paikoilla, joissa on syviä vesialueita tai sellaisia olosuhteita kuten liikkuvia 
jäitä, joilla fyysistä turvalaitetta on lähes mahdotonta, vaikeaa tai hyvin kallista ylläpitää niiden 
todennäköisen rikkoutumisen vuoksi. Virtuaaliset turvalaitteet olisivat myös tarpeen merenku-
lun automaation edistämiseksi. 

Lain 49 §:ssä säädetään yleisen kulkuväylän vahvistamisesta sekä turvalaitteen asettamisesta ja 
poistamisesta. Pykälässä viitataan vesilain sääntelyyn yleisen kulkuväylän määräämisestä ja tur-
valaitteen asettamisesta ja säädetään lisäksi, että turvalaitteen asettamiseen on haettava lupaa 
Liikenne- ja viestintävirastolta.  Pykälä sisältää vaatimukset lupahakemuksen hyväksymiselle 
ja lupapäätöksessä eli väyläpäätöksessä määrättävät ehdot väylän ja sen turvalaitteiden raken-
tamiselle, asettamiselle ja kunnossapidolle. Lisäksi pykälä sisältää sääntelyn tietojen toimitus-
velvollisuudesta niiden tallentamista ja merikarttoihin merkitsemistä varten sekä kiellon muut-
taa tai poistaa turvalaitetta ilman Liikenne- ja viestintäviraston lupaa. Lain 51 § sisältää turva-
laitteeseen kiinnittymistä koskevan kiellon ja 52 § toimimatonta turvalaitetta koskevan ilmoi-
tusvelvollisuuden. 

Vesiliikennemerkkien ja valo-opasteen asettamisesta säädetään vesiliikennelain 54 §:ssä. Ky-
seisen pykälän 2 momentti sisältää vastuun vesiliikennemerkin ja valo-opasteen asettamisesta. 
Yleisellä kulkuväylällä vastuu sijoittamisesta on vesiliikennelain mukaisella väylänpitäjällä ja 
yleisen kulkuväylän ulkopuolella vastuu on kunnalla. Eräissä erikseen mainituissa tapauksissa 
vastuu sijoittamisesta voi tämän momentin mukaan kuulua myös rakenteen tai laitteen omista-
jalle. 

Pykälä ei sisällä mainintaa siitä, mikä taho vastaa lauttaväylien merkitsemisestä. Lautta väyli-
neen kuuluu liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 6 §:n mukaan maantiehen. Saman 
lain 11 §:n mukaan Väylävirasto vastaa maantieverkon omistajan tehtävistä ja muista tienpidon 
tehtävistä ja se myös ohjaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia tienpidon tehtävien hoi-
tamisessa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset vastaavat alueensa tienpidon tehtävien 
hoitamisesta Väyläviraston ohjauksen mukaisesti. Näin ollen elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskukset vastaisivat myös lauttaväylien merkitsemisestä. 

Vesiliikennelain 56 § sisältää vesiliikennemerkkien sijoittamista ja ulkoasua koskevat säännök-
set. Pykälän 4 momentin mukaan Liikenne- ja viestintävirastolla on oikeus antaa tarkempia 
määräyksiä vesiliikennemerkkien ja valo-opasteiden sijoituksesta, väreistä, rakenteesta ja mi-
toituksesta, mutta sillä ei ole toimivaltaa antaa määräyksiä käytettävistä valo-opasteyhdistel-
mistä. Nykyisin on käytössä monenlaisia valo-opasteyhdistelmiä. Tämä voi aiheuttaa valo-
opasteiden väärin tulkintaa ja vaarantaa liikenneturvallisuutta. 

Lain 57 § sisältää sääntelyn vesiliikennemerkkien vaikutusalueesta, joka alkaa merkin kohdalta 
päättyen kiellon, määräyksen tai rajoituksen päättymistä osoittavan merkin kohdalla tai vastak-
kaista kulkusuuntaa varten asetetun vastaavan merkin kohdalla. 
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Pykälästä puuttuu tarkempi määräyksenantovalta siitä, miten vaikutusalue tulee merkitä. Tämä 
olisi tarpeen erityisesti tilanteissa, joissa merkkiä on fyysisesti vaikea asettaa juuri vaikutusalu-
een alkuun. Määräyksessä olisi hyvä voida todeta esimerkiksi, että vaikutusalue alkaisi tietyn 
etäisyyden päästä merkin jälkeen ja vastaavasti päättyisi ilmaistun matkan jälkeen. Tällainen 
havainnollinen merkintäperiaate on käytössä mm. Ruotsissa. 

Lain 90 §:ssä tarkoitetun, ilmajohtoa koskevan liikennemerkin selostuksen mukaan ilmajohto-
merkillä osoitetaan ilmajohdon ja väylän risteämää ja se voidaan sijoittaa väylän oikealle tai 
molemmille puolille.  Ilmajohtoja on kuitenkin asennettu ja voidaan asentaa vesialueella myös 
väylän ulkopuolelle, joten pykälää olisi täsmennettävä. 

2.5 Kiellot ja rajoitukset 

Lain kielto- ja rajoitusasioita koskevan sääntelyn perusteet sisältyvät vesiliikennelain 101 §:ään. 
Kielto- ja rajoitusasioiden käsittelystä säädetään lain 102 §:ssä. Pykälä sisältää viittauksen jul-
kisia kuulutuksia koskevaan lainsäädäntöön. Julkisia kuulutuksia koskeva laki on sittemmin 
1.1.2020 kumottu ja uusi asiaa koskeva sääntely sisältyy hallintolain 62 a §:ään. Vaikka hallin-
tolain 5 §:n mukaan erityislaissa, kuten vesiliikennelaissa, olevia säännöksiä, jotka poikkeavat 
hallintolaista, voitaisiin soveltaa hallintolain asemesta, voi nykyistä sääntelyä pakollisine sano-
malehti-ilmoituksineen ja kuntien ilmoitustauluilla ilmoittamisineen pitää joka tapauksessa van-
hentuneena. Nykyinen sääntely on epäkäytännöllinen ja aiheuttaa muutamien kymmenien tu-
hansien eurojen kustannukset vuosittain. 

2.6 Vesikulkuneuvon varusteet 

Lain 108 § sisältää moottorilla varustetun tai yli viiden metrin purjeella varustetun vesikulku-
neuvon vähimmäisvarusteita koskevan sääntelyn. Sen mukaan tällaisessa, liikkeellä olevassa 
vesikulkuneuvossa on oltava 1) sellainen hyväksytty pelastusliivi, kelluntapukine tai pelastus-
puku kullekin vesikulkuneuvossa olevalle henkilölle, joka kantavuudeltaan ja kokoluokaltaan 
vastaa henkilön kokoa ja painoa, 2) tyhjennyspumppu tai muu väline veden poistamiseen, 3) 
airot tai mela taikka ankkuri köysineen, 4) tarkastettu käsisammutin, jos vesikulkuneuvossa on 
liekillä toimiva polttolaite, sisä- tai sisäperämoottori tai yli 25 kilowatin perämoottori ja 5) me-
riteiden sääntöjen osan D mukaiset merkinantolaitteet. 

Lisäksi Liikenne- ja viestintävirastolla on toimivalta antaa tarkempia teknisiä määräyksiä vesi-
kulkuneuvojen ja niiden moottoreiden sekä varusteiden ja tarvikkeiden ominaisuuksista, raken-
teesta, laadusta, määrästä, kunnosta ja käytöstä. 

Vesiskootterien osalta sama pykälä sisältää lievennyksen, jonka mukaan niissä ei tarvitse olla 
käsisammutinta. Sittemmin vesillä on otettu käyttöön monenlaisia muita vesikulkuneuvoja ku-
ten esimerkiksi moottorilla varustettuja tai kookkaita, purjeella varustettuja laine- tai purjelau-
toja, joiden kyseisen pykälän mukaan tulisi täyttää kaikki siinä mainitut varustevaatimukset siitä 
huolimatta, että varusteiden käyttö on käytännössä mahdotonta. Pykälässä ei myöskään ole 
otettu huomioon alusliikennepalvelulain (623/2005) vaatimuksia huvialusten osalta. 

Lain 109 §:ssä säädetään poikkeuksista vesikulkuneuvoja ja niiden varusteita koskeviin vaati-
muksiin. Sen 1 momentin mukaan Liikenne- ja viestintävirasto voi erityisestä syystä yksittäis-
tapauksessa myöntää poikkeuksia vesikulkuneuvon rakennetta, moottoria, varusteita ja tarvik-
keita koskevista säännöksistä ja määräyksistä, jos tästä ei aiheudu vaaraa vesiliikenteen tai hen-
kilöiden turvallisuudelle tai ympäristölle ja jos säännösten tai määräysten soveltaminen olisi 
ilmeisen tarkoituksetonta tai kohtuuttoman hankalaa. Pykälä ei mahdollista poikkeuksen myön-
tämistä muuten kuin yksittäistapauksessa. 
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2.7 Vesikulkuneuvon rekisteröinti ja vesiliikennerikkomukset 

Rekisteri-ilmoitukset 

Lain 114 §:n mukaan vesikulkuneuvon omistaja on velvollinen tekemään rekisteri-ilmoituksen, 
kun vesikulkuneuvo otetaan ensimmäisen kerran vesiliikennekäyttöön. Hänen on silloin esitet-
tävä selvitys muun muassa vesikulkuneuvon moottorin omistajasta ja haltijasta. 

 Lain 115 § sisältää rekisteriin jo merkittyjen tietojen muutoksia koskevat ilmoitusvelvollisuu-
det. Omistajan tai haltijan on ilmoitettava esimerkiksi vesikulkuneuvon tai sen moottorin tekni-
siä tietoja ja itse vesikulkuneuvon omistusta tai hallintaa koskevista muutoksista, mutta pykälä 
ei velvoita ilmoittamaan moottorin omistusta tai hallintaa koskevista muutoksista. Jos velvoite 
koskisi myös moottoria, pystyttäisiin nykyistä paremmin varmistamaan sekä vesikulkuneuvon 
että moottorin omistajuus. Näin voitaisiin helpommin estää varastetun moottorin rekisteröinti. 
Nykyisin 115 §:n nojalla on käsitelty myös edellisen omistajan tekemiä luovutusilmoituksia 
sekä tilanteita, joissa vesikulkuneuvo on luovutettu tuntemattomalle, vaikka laki ei suoraan si-
sällä näitä tilanteita koskevaa erityissääntelyä, kuten esimerkiksi ajoneuvolaki sisältää. Luovu-
tusilmoituksia vuonna 2020 tehtiin noin 5 000 kappaletta. Viime vuosien aikana luovutuksia 
tuntemattomalle on puolestaan tehty vuositasolla noin 10-15 kappaletta. Omistajanvaihdoksia 
kokonaisuudessaan tehdään vuosittain noin 30 000 kappaletta. 

Lain 116 § sisältää rekisteröidyn vesikulkuneuvon omistajan velvoitteen ilmoittaa vesikulku-
neuvon tuhoutumisesta, romuttamisesta tai purkamisesta Liikenne- ja viestintävirastolle. 

Rekisteröintiä koskeva sääntely ei kuitenkaan sisällä mitään valtuutusta Liikenne- ja viestintä-
virastolle antaa tarkempia määräyksiä siitä, miten 114, 115 tai 116 §:ssä mainittu ilmoitus pitää 
käytännössä tehdä. Tällainen määräyksenantovaltuus on aiemmin sisältynyt lakiin vesikulku-
neuvorekisteristä (424/2014), mikä laki kumottiin uuden vesiliikennelain voimaan tullessa. 

Liikenne- ja viestintäviraston Tarkasta varmenne -palvelun käyttö on osa vesikulkuneuvon 
omistajanvaihdoksen rekisteröintiprosessia. Palvelua voi käyttää vain henkilö, jolla on hallus-
saan rekisteritunnus-varmennekoodi -pari. Tiedot voi saada vain rajoitetun ajan (varmenne on 
määräaikainen ja voimassa 30 vuorokautta) ja palvelusta palautuu vain kyseiseen rekisteritun-
nus-varmennekoodi -pariin liittyvät keskeiset tiedot. 

Vesikulkuneuvon ostaminen luo ostajalle lakisääteisen velvoitteen rekisteröidä vesikulku-
neuvo. Rekisteröinnin voi tehdä voimassa olevalla sähköisellä varmenteella, jolloin ostajalla on 
tarve pystyä varmistumaan varmenteen voimassa olosta, varmenteeseen liittyvästä vesikulku-
neuvosta ja sen omistajasta sekä mahdollisesta vesikulkuneuvoon liittyvästä muutoskiellosta. 
Varmenteen tarkastaminen voi myös johtaa siihen, että ostaja vetäytyy kaupasta esimerkiksi 
muutoskiellosta johtuen. Tarkasta varmenne -palvelussa käyttäjälle palautuvien henkilötietojen 
käsittelylle on oltava laissa säädetty peruste. Nykyisessä vesiliikennelaissa ei kuitenkaan sää-
detä varmenteen käytöstä ja sen käytön yhteydessä palautuvista tiedoista 

Rekisteröintiasiakirjoja ja -tunnuksia koskevat velvoitteet ja rekisteröintiä koskevat sanktiot 

Lain 112 §:n 1 momentin mukaan rekisteröitävää vesikulkuneuvoa ei saa käyttää ennen kuin se 
on merkitty rekisteriin. Pykälän 3 momentin mukaan vesikulkuneuvo, joka tuodaan ulkomailta 
Suomeen, on rekisteröitävä 7 päivän kuluessa Suomeen tuonnista. 
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Lain 117 §:n 4 momentin mukaan rekisteröintitodistus on pidettävä mukana vesikulkuneuvoa 
käytettäessä, jos liikenneasioiden rekisteriin merkityt vesikulkuneuvoa koskevat tiedot eivät ole 
muutoin todennettavissa. Liikenneasioiden rekisteriin tehty rekisteri-ilmoitus ensirekisteröin-
nistä oikeuttaa kuitenkin käyttämään vesikulkuneuvoa ilman rekisteröintitodistusta 30 päivän 
ajan rekisteri-ilmoituksen tekemisestä. 

Lain 118 §:n 2 momentin mukaan vesikulkuneuvoa ei saa käyttää, ellei sitä ole varustettu rekis-
teritunnuksella. 

Lain 119 §:n 3 momentin mukaan Liikenne- ja viestintävirasto antaa koetunnuksesta elinkei-
nonharjoittajalle todistuksen. Todistus on pidettävä mukana vesikulkuneuvoa käytettäessä. Re-
kisteröimätön vesikulkuneuvo on varustettava koetunnuksella, jos sitä käytetään saman pykälän 
1 momentin mukaisesti eli esimerkiksi koeajossa. 

Lain 7 § sisältää päällikön yleiset velvollisuudet. Sen 6 kohdan mukaan päälliköllä on erikseen 
velvollisuus huolehtia siitä, että vesikulkuneuvossa on 117 ja 119 §:ssä tarkoitetut asiakirjat. 

Lisäksi lain 18 § 3 momentti sisältää velvollisuuden näyttää valvojalla kaikki erikseen säädetyt 
tai määrätyt asiakirjat. Näitä asiakirjoja ovat muun muassa 117§:n mukainen rekisteröintitodis-
tus ja 119 §:n mukainen koetunnus. Tämä esittämisvelvoite on yleinen eikä sitä ole rajattu esi-
merkiksi vain päällikköön. Esittämisvelvoite itse vesikulkuneuvossa ei kuitenkaan ole ehdoton. 
Jos asiakirja puuttuu, voi päällikkö tai vesikulkuneuvon haltija esittää sen myöhemmin valvo-
van henkilön antamassa määräajassa. 

Lain 120 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan vesiliikennerikoksesta tuomitaan sakkoon se, joka 
tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo 7 §:n säännöksiä päällikön yleisestä vastuusta eräitä 
erikseen mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Rekisteröintiä koskevia asiakirjoja ei ole 
erikseen mainittu poikkeuksena, joten päällikkö, joka rikkoo 117 §:n rekisteröintitodistusta kos-
kevaa sääntöä ja 119 §:n koetunnusta koskevaa sääntöä, tuomitaan sakkoon. 

Lain 123 § sisältää päällikön yleiset rikkomukset. Pykälän 1 momentin 4 kohdan mukaan lii-
kennevirhemaksu määrätään tahallaan tai huolimattomuudesta tehdystä, lain 18 §:n 3 momentin 
rikkomisesta lukuun ottamatta rekisteröintiä koskevien asiakirjojen esittämistä. Saman 123 §:n 
1 momentin 8 kohdan mukaan 70 euron liikennevirhemaksu määrätään päällikölle muun mu-
assa silloin, jos hän rikkoo 35 §:ssä tarkoitettua nopeusrajoitusta, jota pitää noudattaa kanavilla 
ja avattavien siltojen kautta liikuttaessa. 

Lain 125 § sisältää vesikulkuneuvon omistajan tai haltijan rekisteröintirikkomukset. Sen 1 mo-
mentin mukaan vesikulkuneuvon omistajalle määrätään 70 euron liikennevirhemaksu, jos hän 
tahallaan tai huolimattomuudesta jättää tekemättä 114 §:ssä säädetyn ensirekisteröintiä koske-
van rekisteri-ilmoituksen ennen vesikulkuneuvon käyttöönottoa tai 116 §:ssä tarkoitetun lopul-
lista poistoa koskevan rekisteri-ilmoituksen. Pykälän 2 momentti koskee sekä omistajaa että sen 
haltijaa. Sen 1 kohdan mukaan 70 euron liikennevirhemaksu määrätään omistajalle tai haltijalle, 
jos hän tahallaan käyttää vesikulkuneuvoa 112 §:n vastaisesti ennen kuin se on merkitty rekis-
teriin. Saman suuruinen liikennevirhemaksu määrätään omistajalle tai haltijalle kyseisen mo-
mentin 2 kohdan mukaan, jos hän tahallaan jättää tekemättä 115 §:ssä tarkoitetun muutosrekis-
teröinnin. Itse rekisteröintivelvoite kohdistuu siis vain omistajaan tai haltijaan. Saman 125 §:n 
2 momentin 4 kohdan mukaan liikennevirhemaksu määrätään myös, jos omistaja tai haltija itse 
käyttää tahallaan rekisteröitävää vesikulkuneuvoa 118 §:n vastaisesti siten, ettei sitä ole varus-
tettu rekisteritunnuksella. Saman suuruinen maksu määrätään omistajalle tai haltijalle myös mo-
mentin 3 kohdan mukaan, jos hän tahallaan laiminlyö 117 §:ssä tarkoitetun velvollisuuden pitää 
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rekisteröintitodistusta vesikulkuneuvossa sitä käytettäessä. Kyseinen 3 kohta tarkoittaa ta-
pausta, jossa vesikulkuneuvon omistaja tai haltija ei itse toimi vesikulkuneuvon päällikkönä, 
vaan hän esimerkiksi lainaa tai vuokraa vesikulkuneuvonsa huolehtimatta siitä, että siinä on 
rekisteröintitodistus mukana. Jos hän on itse päällikkönä vesikulkuneuvossa, jossa ei ole vaa-
dittavaa rekisteröintitodistusta, hänelle tuomitaan sakko 120 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan. 

Lain 126 § sisältää vesikulkuneuvoa käyttävän elinkinonharjoittajan rekisteröintirikkomuksen. 
Sen mukaan vesikulkuneuvon tai moottorin valmistajalle, maahantuojalle, myyjälle, korjaajalle 
tai muulle vastaavaa toimintaa harjoittavalle elinkeinonharjoittajalle, joka tahallaan tai huoli-
mattomuudesta käyttää rekisteröimätöntä vesikulkuneuvoa ilman Liikenne- ja viestintäviraston 
119 §:ssä tarkoitettua koetunnusta, määrätään 70 euron liikennevirhemaksu. Jos elinkeinohar-
joittaja toimii vesikulkuneuvon päällikkönä eikä hänellä ole 119 §:n mukaista todistusta koe-
tunnuksesta, hänet voidaan sen sijaan tuomita 120 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan sakkoon. 

Lain rekisteröintiasiakirjoja – ja rekisteröintitunnuksia koskevat velvoitteet ja sanktiot ovat kui-
tenkin sekavat ja jonkin verran puutteelliset. 

Päällikön yleiseen vastuuseen 7 §:n 6 kohdassa kuuluu kansainvälisen huviveneenkuljettajan-
kirjan, rekisteröintitodistuksen ja koetunnuksen pitäminen mukana vesikulkuneuvossa. Toi-
saalta nämä velvoitteet sisältyvät jo yleisinä velvoitteina 41, 117 ja 119 §:iin. Sakkorangaistus 
120 §:n 1 momentin 3 kohdassa koskee kaikkia päällikön velvoitteita 7 §:ssä, mukaan lukien 
rekisteröintitodistuksen ja koetunnuksen mukana pitämisen laiminlyönti. Ainoa päällikön 7 
§:ssä mainituista velvoitteista, jonka laiminlyönnistä ei tuomita sakkoa, on vesikulkuneuvon 
muiden 108 §:ssä mainittujen varusteiden kuin pelastusliivien mukanaolon laiminlyönti. 

Näiden asiakirjojen puutteet vesikulkuneuvossa on siten arvioitu vakavammiksi teoiksi kuin 
esimerkiksi se, ettei rekisteritunnusta ole kiinnitetty vesikulkuneuvoon tai se, että vesikulku-
neuvossa ei ole käsisammutinta mukana. Osa rekisteröintivelvoitteista kohdistuu vain omista-
jaan tai haltijaan tai elinkeinonharjoittajaan. Näiden velvoitteiden laiminlyönneissä määrätään 
vain liikennevirhemaksu. 

Vesiliikennettä valvovat viranomaiset ovat pitäneet puutteena sitä, liikennevirhemaksua ei voi 
125 §:n 2 momentin 4 mukaan määrätä rekisteritunnuksen puutteesta muulle henkilölle kuin 
vesikulkuneuvon omistajalle tai haltijalle, joka vesikulkuneuvoa käyttää. Lain sanamuoto ei 
mahdollista sitä, että rekisteritunnuksen puutteesta vesikulkuneuvoa käytettäessä voitaisiin 
määrätä liikennevirhemaksu myös päällikölle, joka ei ole myös kyseisen vesikulkuneuvon 
omistaja tai haltija. Myöskään sille, joka vuokraa tai lainaa oman vesikulkuneuvonsa toiselle 
henkilölle, ei voi määrätä liikennevirhemaksua rekisteritunnuksen puutteesta. Tämä voi olla 
omiaan heikentämään veneiden ja muiden vesikulkuneuvojen vuokraustoiminnan vastuulli-
suutta. Lain 6 §:n 4 momentin mukaan vesikulkuneuvon luovuttaja on kyllä vastuussa muun 
muassa siitä, että vesikulkuneuvo on rakenteeltaan, kunnoiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan tur-
vallinen ja tämän vastuun laiminlyönti on sanktioitu 120 §:n 1 momentin 2 kohdassa, mutta 
pykälä ei sisällä vesikulkuneuvon vuokranantajalle rekisteröintiin liittyviä velvoitteita. 

Valvovien viranomaisten mukaan sellaisia tapauksia, jossa rekisteröimättömän tai ilman rekis-
teritunnusta liikkuvan veneen omistaja tai haltija ei itse ole veneessä, ilmenee silloin tällöin. On 
todennäköistä, varsinkin kun veneiden vuokraus helpottuu, että tällaiset tapaukset myös lisään-
tyisivät, mistä syystä lakia olisi syytä tarkentaa. 

Merikarttoja ja merenkulkujulkaisuja koskevan velvoitteen laiminlyönnin rangaistavuus ja no-

peusrajoituksen rikkomista koskevat sanktiot 
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Lain 120 § sisältää vesiliikennerikokset. Pykälän 1 momentin 3 kohdan mukaan vesiliikenneri-
koksesta tuomitaan myös se, joka tahallaan tai huolimattomudesta rikkoo lain 7 §:n säännöksiä 
päällikön yleisestä vastuusta lukuun ottamatta vesikulkuneuvon muita varustevaatimuksia kuin 
vaatimusta pelastusliiveistä, kelluntapukineista tai pelastuspuvuista. Näistä muista vesikulku-
neuvon varustevaatimusten laiminlyönneistä, kuten käsisammuttimen puutteesta, määrätään 
123 §:n 1 kohdan mukaan liikennevirhemaksu. 

Päällikön 7 §:n mukainen yleinen vastuu kattaa muun muassa vastuun vesikulkuneuvon turval-
lisuudesta. Kyseisen pykälän 4 kohdan mukaan päällikön vastuulla on myös se, että hänellä on 
käytettävissään asianmukaisia merikarttoja ja merenkulkujulkaisuja, jos aiottu matka edellyttää 
reittisuunnittelua matkan pituuden tai muun vastaavan syyn tai olosuhteen vuoksi. Merikartto-
jen ja merenkulkujulkaisujen edellyttäminen on lähtökohtaisesti omiaan edistämään meriturval-
lisuutta. Tämän velvoitteen noudattaminen on kuitenkin herättänyt veneilijöiden keskuudessa 
paljon kysymyksiä. Kysymyksiä on esitetty muun muassa siitä, mitä asianmukaisilla merikar-
toilla tarkoitetaan ja ovatko esimerkiksi sähköiset merikartat riittäviä. Samoin on tiedusteltu 
tarkennusta siihen, milloin merikartta tulee olla mukana vesikulkuneuvossa. 

Tätä kysymystä on avattu HE 197/2019 vp:n yksityiskohtaisissa perusteluissa 7 §:n osalta. Näi-
den perustelujen mukaan säännökseen on otettu mallia SOLAS-yleissopimuksen V-luvusta, 
jossa säädetään aluksen navigointiturvallisuudesta. Asianmukaisilla merikartoilla tarkoitetaan 
joko merikarttaviranomaisen julkaisemia tai sen auktorisoimana julkaistuja painettuja tai elekt-
ronisia merikarttoja, joiden ajantasaisuudesta on huolehdittu. Merenkulkujulkaisuilla tarkoite-
taan viranomaisen julkaisemia, merikarttaa muun muassa karttakorjauksin täydentäviä ja reitin 
suunnittelua palvelevia julkaisuja. Asiakirjojen tulisi olla käytettävissä aina sellaisilla matkoilla, 
jotka edellyttävät reitin suunnittelua, kuten pitemmillä matkoilla tai kuljettaessa tuntemattomilla 
vesillä. Niitä ei tarvitsisi olla vesikulkuneuvossa mukana esimerkiksi jatkuvasti toistuvilla ly-
hyillä matkoilla mökkisaareen tai kalastuksessa tällaisella lähialueella. Vaikka lain perustelut 
ovat sisältäneet vastauksia näihin kysymyksiin, ovat vesiliikenteen valvontaviranomaiset kat-
soneet, että tämän velvoitteen rangaistavuutta pitäisi harkita uudelleen. 

Saman 120 §:n 2 momentin mukaan vesiliikennerikoksesta tuomitaan myös se, joka tahallaan 
tai huolimattomuudesta ylittää suurimman sallitun vesiliikennemerkillä osoitetun nopeuden tai 
vesikulkuneuvokohtaisen nopeuden, jos nopeuden ylitys on suurempi kuin sallitun nopeuden 
määrä. Lain 124 § sisältää lievempiä nopeusrajoitusten ylityksiä koskevan sanktion. Sen mu-
kaan vesikulkuneuvon päällikölle määrätään tahallisesta tai huolimattomuudesta tehdystä suu-
rimman sallitun vesiliikennemerkillä osoitetun nopeuden tai vesikulkuneuvokohtaisen nopeu-
den ylityksestä 120 euron liikennevirhemaksu, jos nopeuden ylitys on korkeintaan suurimman 
sallitun nopeuden määrä. Valvovien viranomaisten taholta on tuotu esiin se, että liikennevirhe-
maksua ei välttämättä voisi määrätä kaikille sellaisille henkilöille, joille sakkorangaistus on an-
karamman teon osalta mahdollinen, minkä vuoksi 124 §:n sanamuotoa on pyydetty tarkennet-
tavaksi niin, että se vastaisi paremmin 120 §:n 2 momentin sanamuotoa. 

Nopeusrajoituksista kanavilla ja avattavien siltojen kautta liikuttaessa on säädetty 35 §:ssä. Sen 
mukaan yleinen nopeusrajoitus sulku- ja avokanavilla sekä avattavien siltojen kautta liikuttaessa 
on yhdeksän kilometriä tunnissa, jollei Liikenne- ja viestintävirasto toisin määrää. Nopeusrajoi-
tuksen alkamis- ja päättymiskohdat merkitään nopeusrajoitusmerkillä. Nopeusrajoitus ei koske 
pelastustoimintaan osallistuvan vesikulkuneuvon eikä kiireellisessä virkatehtävässä olevan vi-
ranomaisen käytössä olevan vesikulkuneuvon käyttöä, edellyttäen, että sen käytössä noudate-
taan tarpeellista varovaisuutta. 

Tämän säännön rikkomisesta säädetään 123 §:n 1 momentin 8 kohdassa päällikön yleisenä rik-
komuksena. Vesikulkuneuvon päällikölle määrätään sen mukaan 70 euron liikennevirhemaksu. 
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Näin ollen ylinopeuden rikkomisesta vastoin vesiliikennemerkillä osoitettua nopeutta, määrä-
tään euromäärältään pienempi liikennevirhemaksu kuin silloin jos nopeusrajoitusta rikotaan 
muilla vesialueilla. Tämä johtuu aiemman voimassa olleesta, rikesakkoja koskevan sääntelyn 
tasosta, mutta erilaista kohtelua ei voi pitää vesilläliikkujien yhdenvertaisen kohtelun kannalta 
oikeana. 

3  Tavoitteet  

Esityksen tavoitteena on lisätä vesiliikenteen turvallisuutta ja helpottaa lain valvontaa 
käytännössä. 

4  Ehdotukset  ja  ni iden vaikutukset  

4.1 Keskeiset ehdotukset 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vesiliikennelakia niin, että se vastaisi uuden hallintolain 
sääntelyä julkisista kuulutuksista, lakia liikennejärjestelmästä ja maanteistä ja Metsähallituksen 
erävalvonnasta annettua lakia. 

Esityksessä ehdotetaan myös, että tietyillä vesikulkuneuvoilla liikkuvilta voitaisiin turvallisuus-
syistä kieltää pääsy sulkukanavalle tai heidän pääsyään siihen voitaisiin rajoittaa. 

Huviveneitä suurempien huvialusten kelpoisuusvaatimuksia ja varustevaatimuksia esitetään tar-
kennettaviksi. Toisaalta tiettyjen vesikulkuneuvotyyppien varustevaatimuksiin ehdotetaan 
poikkeamismahdollisuutta. Tarkennuksia ehdotetaan myös väyläpäätöksiä ja vesikulkuneuvo-
jen rekisteröintiä koskeviin menettelyihin. Merenkulun turvalaitteen määritelmään lisättäisiin 
virtuaaliset turvalaitteet. 

Esityksessä ehdotetaan lisäksi selvennyksiä rekisteröintirikkomuksia ja nopeusrajoitusten rik-
komisia koskevaan sääntelyyn. Toisaalta siinä ehdotetaan, että asianmukaisten merikarttojen 
puutteesta vesikulkuneuvossa ei enää voisi tuomita vesikulkuneuvon päällikköä sakkoon. 

Useat ehdotetun lain muutoksista lisäisivät Liikenne- ja viestintäviraston määräyksenantoval-
tuuksia. 

4.2 Pääasialliset vaikutukset 

Taloudelliset vaikutukset kotitalouksille, yrityksille ja kansantaloudelle 

Ehdotetulla 33 §:n muutoksella vesikulkuneuvon käyttö voitaisiin kieltää tai sen käyttöä voitai-
siin rajoittaa sulkukanavassa, jos kanavaa ei voi pitää kyseisen vesikulkuneuvotyypin päälli-
kölle, siinä kuljetettavalle henkilölle tai vesikulkuneuvolle riittävän turvallisena ottaen huomi-
oon kanavan iän ja rakenteen sekä sillä käytettävät portit. Tällaisella kiellolla tai rajoituksella ei 
arvioida olevan merkittäviä taloudellisia vaikutuksia kotitalouksille, yrityksille tai kansantalou-
delle, koska sulkukanaville on esimerkiksi vuonna 2019 yritetty päästä vesiskoottereilla vain 
joitain kymmeniä kertoja. Todennäköisestä on, ettei kiellon kohteena olevia vesikulkuneuvoja 
myyville tai vuokraaville yrityksillekään aiheutuisi tästä sääntelystä erityisiä taloudellisia vai-
kutuksia. 

Saman pykälän määräyksenantovaltuudella, joka mahdollistaa sen, että esimerkiksi matkustaja-
alukset pääsisivät ennen muita vesikulkuneuvoja sulkukanavaan, voi olla vähäisiä myönteisiä 
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taloudellisia vaikutuksia ammattiliikennettä ja matkailua harjoittavien yritysten kannalta lä-
hinnä siksi, että alukset voisivat pysyä paremmin aikatauluissaan. 

Huvialusten pätevyysvaatimusten tarkentamisella 41 §:ssä tai varustevaatimusten lisäyksellä 
108 §:ssä ei todennäköisesti ole taloudellisia vaikutuksia kotitalouksille, jotka harkitsevat hu-
vialuksen hankkimista tai joilla jo on huvialus. Pätevyysvaatimuksen tarkentaminen ei lisäisi 
esimerkiksi koulutusta koskevia kustannuksia. Meri-VHF-radiopuhelinta koskeva varustevaa-
timus sisältyy jo voimassa olevaan sääntelyyn alusliikennepalveluista eikä nyt esitetyn varuste-
vaatimuksen soveltamisalaa ole tarkoitus laajentaa kattamaan muita vesialueita. Huvialuksia on 
vuonna 2019 ensirekisteröity 2 kappaletta liikenneasioiden rekisteriin vesikulkuneuvoina. Yh-
teensä huvialuksia oli merkitty rekisteriin vesikulkuneuvoina 69 kappaletta. Kansainvälisiä hu-
viveneenkuljettajankirjoja myönnettiin vuonna 2019 587 kpl. Nämä kuljettajankirjat ovat voi-
massa toistaiseksi, joten muutoksella ei ole niihin vaikutusta. 

Alueellisia ja vesikulkuneuvokohtaisia kieltoja ja rajoituksia koskevat, 102 §:ään ehdotetut kuu-
lemismenettelyä koskevat helpotukset merkitsisivät taloudellisia säästöjä julkiselle taloudelle 
esimerkiksi siltä osin, kun sanomalehdissä ilmoittamisesta luovuttaisiin. Sanomalehtiä julkai-
seville yrityksille muutos merkitsisi vastaavaa määrää ilmoitustulojen menetyksiä. Kustannuk-
set sanomalehti-ilmoituksista ovat olleet vuonna 2019 noin 10 000 euroa. Kustannukset riippu-
vat käsiteltävien tapausten lukumäärästä. On arvioitu, että 101 §:n mukaiset kielto- ja rajoitus-
asiat tulevat jatkossa lisääntymään. 

Lain 108 §:ään ehdotetulla muutoksella Liikenne- ja viestintävirasto voisi peruuttaa jo annetun 
hyväksynnän vesikulkuneuvossa käytettäviin merkkilyhtyihin, jos merkkilyhdyt eivät vastaa 
säädettyjä vaatimuksia. Hyväksynnän peruuttamisella olisi vaikutuksia hyväksyntää hakenee-
seen yritykseen siten, että tuote olisi vedettävä pois markkinoilta tai tuote olisi muutettava vaa-
timukset täyttäväksi. Jos vaatimuksenvastaisia merkkilyhtyjä on asennettu aluksiin, olisi nämä 
merkkilyhdyt vaihdettava vaatimustenmukaisiksi. Viimeisen kymmenen vuoden aikana hyväk-
syntöjä ei ole haettu, joten vaikutusten arvioidaan jäävän vähäisiksi. 

Ehdotetulla 109 §:n muutoksella, jonka mukaan tietylle vesikulkuneuvotyypille voitaisiin 
myöntää 108 §:ssä tarkoitetuista varusteita ja tarvikkeita koskevista vaatimuksista poikkeuksia, 
ei todennäköisesti olisi myönteisiä eikä kielteisiä taloudellisia vaikutuksia kotitalouksille tai 
yrityksille, koska kyse on todennäköisesti aivan uudenlaisista vesikulkuneuvotyypeistä, joita ei 
aiemmin ole ollut kuin vähän aikaa markkinoilla ja joissa kaikkia varustevaatimuksia ei ole 
käytännössä tähänkään asti voitu täyttää niiden rakenteen vuoksi. Esimerkiksi moottorilla tai 
purjeella varustetuilla laine- tai purjelaudoilla liikuttaessa ei voi käytännössä olla mukana tyh-
jennyspumppua eikä siitä olisi mitään hyötyä. Tällaisten vesikulkuneuvojen varustevaatimuk-
sista on tullut Liikenne- ja viestintävirastolle tiedusteluja. Todennäköistä on, että erilaiset uudet 
vesikulkuneuvot tulevat jonkin verran lisääntymään. Ei kuitenkaan ole todennäköistä, että tämä 
nyt ehdotettu muutos vaikuttaisi esimerkiksi uusien vesikulkuneuvotyyppien maahantuontiin tai 
myyntiin. 

Ehdotetulla 112 §:n muutoksella selkiytettäisiin lain tulkintaa. Lainsäätäjän tarkoituksena on 
ollut helpottaa kuluttajan itsensä ulkomailta Suomeen tuoman vesikulkuneuvon rekisteröinti-
menettelyä. Tätä lainkohtaa ei ole tarkoitettu siten sovellettavan esimerkiksi vesikulkuneuvojen 
maahantuontiin yleisesti. 

Ehdotettu päällikön yleisiä rikkomuksia koskevan 123 §:n muutos merkitsisi kotitalouksien 
kannalta sitä, että liikennevirhemaksun määrä olisi nykyistä suurempi, jos nopeusrajoitusta ri-
kottaisiin kanavien ja avattavien siltojen kautta liikuttaessa. Toisaalta määrä olisi sama kuin 
silloin kun nopeusajoitus ylitetään muilla vesialueilla. 

HE 54/2021 vp



   

  

 

 14  

 

 

 

Vaikutukset viranomaisten toimintaan 

Esitys sisältää eräitä viranomaisten keskinäistä toimivaltaa selkeyttäviä ehdotuksia.  Esityksessä 
myös täsmennetään eräitä lakia valvovien viranomaisten tehtäviä ja tarkennetaan Liikenne- ja 
viestintäviraston toimivaltaa ja määräyksenantovaltuuksia. 

Ehdotetulla 9 §:n muutoksella selkeytettäisiin kanavien ja avattavien siltojen käyttöpalvelujen 
järjestämisestä vastaavien tahojen keskinäistä toimivaltaa. Ehdotetulla 11 §:n muutoksella otet-
taisiin huomioon myös erävalvojien asema vesiliikenteen valvonnassa ja ohjaamisessa. Lain 54 
§:n muutoksella selkeytettäisiin vesiliikennemerkkien ja valo-opasteiden asettamista koskevaa 
toimivaltaa lauttaväylien risteämissä, ottamalla huomioon myös tienpidosta vastaavien viran-
omaisten eli elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten rooli. Näillä muutoksilla ei arvioida 
olevan merkittäviä vaikutuksia viranomaisten toimintaan, sillä ehdotettu sääntely sisältyy jo toi-
seen voimassaolevaan säädökseen tai se perustuu nykyiseen käytäntöön. Muutos siten vain sel-
keyttäisi toimivaltajakoa vesiliikenteen näkökulmasta. Erävalvonnan osalta sääntely sisältyy 
voimassaolevaan Metsähallituksen erävalvonnasta annettuun lakiin ja lauttaväylien tienpidon 
osalta se sisältyy liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettuun lakiin. Kanavien ja avattavien 
siltojen käyttöpalvelujen osalta ehdotettu sääntely vastaa kanavien ja avattavien siltojen tosiasi-
allista omistajuutta. 

Kanavia koskevalla 33 §:n ehdotuksella helpotettaisiin lain valvontaviranomaisten ja pelastus-
työhön osallistuvien viranomaisten työtä sallimalla pelastustyöhön osallistuvien ja poliisin, Tul-
lin ja Rajavartiolaitoksen virkatehtävissä olevien henkilöiden vesikulkuneuvoille etusija päästä 
sulkukanaviin ennen muilla vesikulkuneuvoilla liikkuvia. Toisaalta voi todeta, että vastaavaa 
sääntelyä on ollut voimassa aiemminkin kanavien ja avattavien siltojen liikennesäännöistä an-
netun asetuksen ollessa vielä voimassa. 

Myös lain 109 §:n varustevaatimuksia koskeva uusi poikkeusmahdollisuus ja 120 §:n vesilii-
kennerikosta koskeva muutos selkeyttäisi valvontaviranomaisten lain tulkintaa ja toimintaa ve-
sillä. Myös 124 §:n nopeusrajoitusta ja 125 §:n rekisteröintirikkomusta koskevat muutokset hel-
pottaisivat valvovien viranomaisten työtä, kun sääntely olisi selkeämpää eikä valvovan henkilön 
enää tarvitsisi aina selvittää tekijän statusta esimerkiksi vesikulkuneuvon päällikkönä tai omis-
tajana. 

Myös useilla nyt esitetyillä Liikenne- ja viestintäviraston määräyksenantovaltaa tarkentavilla 
ehdotuksilla, kuten vesiliikennemerkkien vaikutusalueiden merkitsemistä koskevalla tarken-
nusmahdollisuudella 57 §:ssä, helpotettaisiin käytännössä lain valvontaa ja sen tarkoituksen to-
teutumista. 

Lain 19 §:ään tehtävillä muutoksilla, jotka koskisivat mahdollisuutta estää tai keskeyttää matka, 
jos sulkukanavilla aiotaan liikkua vaarallisesti, laajennettaisiin jonkin verran valvontaviran-
omaisten toimivaltaa, mutta käytännössä tehtävät eivät paljon muuttuisi. 

Liikenne- ja viestintäviraston toimintaan vaikuttaisi lain 41 §:n muutos, jonka mukaan kansain-
välisen huviveneenkuljettajankirjan ja täten huvialuksen päällikön pätevyyden saamiseksi jär-
jestettävä koe voitaisiin käytännössä järjestää myös muualla kuin itse virastossa. Kyseisen py-
kälän muutos myös lisäisi Liikenne- ja viestintäviraston tehtäviä, sillä muutoksella laajennettai-
siin auditoitavien koulutuksenjärjestäjien joukkoa, joten auditointihakemusten määrä lisään-
tyisi. Tästä syystä 6 momentissa tarkoitetun määräyksen antaminenkin tulisi nyt ajankoh-
taiseksi. Tämän arvioidaan kokonaisuudessaan työllistävän lisää noin 0,5 henkilötyövuotta lain 
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toimeenpanovuonna. Auditointihakemusten määrän lisääntymisen arvioidaan lisäävän pysy-
västi viraston tehtäviä noin 0,1 henkilötyövuodella toimeenpanon jälkeisinä vuosina. 

Esityksellä olisi vaikutusta myös Liikenne- ja viestintäviraston toimivaltaan ja tehtäväkenttään. 
Liikenne- ja viestintäviraston toimivallan laajentamista sisältyisi myös ehdotettuun 108 §:n va-
rusteita koskevaan muutokseen, jonka mukaan virasto voisi peruuttaa myöntämänsä merkkilyh-
tyjä koskevan hyväksynnän ja 109 §:n muutokseen, jonka mukaan se voisi antaa poikkeusmää-
räyksiä tiettyjen vesikulkuneuvotyyppien varustevaatimuksista. Tämän arvioidaan työllistävän 
lisää noin 0,1 henkilötyövuotta vuosittain. 

Lisäksi esitykseen sisältyy uusia Liikenne- ja viestintäviraston määräyksenantovaltuuksia. Näi-
den arvioidaan kokonaisuudessaan työllistävän lisää noin 0,5 henkilötyövuotta. 

Tämän esityksen mukaisesti lakiehdotuksen toimeenpanosta ja tiedotuksesta vastaa Liikenne- 
ja viestintävirasto, joka myös seuraa esityksessä ehdotettujen velvoitteiden toteutumista ja nii-
den vaikutusta säännöllisesti. Tiedottamisen, toimeenpanon ja seurannan arvioidaan työllistä-
vän virastoa noin 0,2 henkilötyövuotta lain voimaantulovuonna ja tätä seuraavana vuonna kum-
panakin. 

Vaikutukset turvallisuuteen 

Esityksellä arvioidaan olevan vesiliikenteen turvallisuutta parantavia vaikutuksia. Ehdotetulla 
33 §:n 1 momentin kanavia ja avattavia siltoja koskevalla muutoksella edistettäisiin pelastus-
työhön osallistuvien vesikulkuneuvojen, sekä poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen virkatehtä-
vässä olevien vesikulkuneuvojen toimintaa myöntämällä niille oikeus päästä ennen muita vesi-
kulkuneuvoja kanavaan. 

Saman pykälän 2 momentin muutoksella ja tähän muutokseen liittyvillä 19 §:n muutoksella 
lisättäisiin turvallisuutta todennäköisesti esimerkiksi vesiskoottereilla, kanooteilla, SUP-lau-
doilla tai muilla vastaavilla pienemmillä vesikulkuneuvoilla liikkuvien henkilöiden osalta, joilta 
sulkukanavassa kulkeminen voitaisiin estää tai kieltää jos liikkuminen kyseisen kanavan iän, 
rakenteen tai siinä käytettävien porttien vuoksi ei olisi turvallista. 

Merenkulun turvalaitteita koskevalla 47 §:n muutoksella mahdollistettaisiin virtuaalisten turva-
laitteiden käyttäminen. Virtuaaliseen turvalaitteeseen ei liity lainkaan fyysistä turvalaitetta, eikä 
se näin ollen ole silmin eikä tutkan avulla havaittavissa, vaan sen havainnointi tapahtuu yksin-
omaan AIS-järjestelmässä. Kaikki alukset eivät havaitse virtuaalisia turvalaitteita, joten niiden 
käyttäminen tulisi kyseeseen lähinnä tilapäisessä käytössä alueilla, joilla on vaikeaa ylläpitää 
fyysistä turvalaitetta. Muutoksen arvioidaan parantavan vesiliikenteen turvallisuutta kyseisillä 
alueilla erityisesti vaikeimmissa sääolosuhteissa, joissa fyysisen turvalaitteen käyttö on osoit-
tautunut epäluotettavaksi. Pysyviä virtuaalisia turvalaitteita ei olisi tarkoitettu normaalitilan-
teessa korvaamaan nykyisiä fyysisiä turvalaitteita. Fyysisen turvalaitteen korvaaminen virtuaa-
lisella turvalaitteella edellyttäisi riskiarvioinnin tekemistä sekä mahdollisia muita taustaselvi-
tyksiä ja viranomaisen harkintaa ja olisi vesiliikennelain 49 §:n mukaisesti mahdollista ainoas-
taan Liikenne- ja viestintäviraston väyläpäätöksellä. 

Ehdotetulla 49 §:n muutoksella, jolla selkeytettäisiin Liikenne- ja viestintäviraston toimivaltaa 
päätettäessä yleisen kulkuväylän vahvistamisesta ja turvalaitteiden asettamisesta ja poistami-
sesta, arvioidaan olevan pitkällä tähtäimellä myönteisiä vaikutuksia vesiliikenteen turvallisuu-
delle. 
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Myös ehdotetuilla 51 ja 52 §:ien turvalaitteita koskevan sääntelyn tarkennuksilla ja 54 §:n ve-
siliikennemerkkien ja valo-opasteiden sijoittamista koskevan toimivallan tarkennuksella sekä 
56 ja 57 §:n muutoksilla, joilla Liikenne- ja viestintäviraston määräyksenantovaltuuksia vesilii-
kennemerkkien sijoittamisesta, ulkoasusta ja vaikutusalueesta selkeytettäisiin, tavoitellaan ve-
siliikenteen turvallisuuden lisäämistä. 

Sillä vesikulkuneuvon varusteita koskevalla, 108 §:än muutoksella, jonka mukaan huvialuk-
sessa tulisi olla varusteena meri VHF- radiolaite, ei arvioida olevan erityisiä, vesiliikenteen tur-
vallisuutta lisääviä vaikutuksia, koska vaatimus sisältyy jo alusliikennepalvelulain 21 §:ään, 
jonka mukaan huvialusten on jo nykyisin osallistuttava alusliikennepalveluun. Ehdotettua va-
rustevaatimusta ole myöskään tarkoitus laajentaa koskemaan muita vesialueita kuin niitä, joita 
alusliikennepalvelulaki koskee. 

Vesikulkuneuvojen ja niiden varusteiden vaatimuksia koskevalla 109 §:n muutoksella ei arvi-
oida olevan vaikutuksia vesiliikenteen turvallisuuteen. Vesikulkuneuvojen varuste- ja muista 
vaatimuksista voitaisiin myöntää poikkeuksia myös tiettyjen vesikulkuneuvotyyppien, kuten 
esimerkiksi moottorikäyttöisten lainelautojen ja kookkaiden purjelautojen osalta, eikä vain tiet-
tyjen yksittäisten vesikulkuneuvojen osalta. Poikkeus edellyttäisi kuitenkin tiettyjen ehtojen 
täyttymistä eikä sitä voisi myöntää esimerkiksi silloin, jos poikkeuksesta voisi aiheutua vaaraa 
vesiliikenteen tai henkilöiden turvallisuudelle. 

Vaikutukset tietoyhteiskuntaan 

Esityksellä edistetään vesiliikenteen tulevaisuuden automaatiokehitystä. Virtuaalisia turvalait-
teita käytettäisiin lähinnä tilapäisesti alueilla, joilla on vaikea ylläpitää fyysistä turvalaitetta. 
Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun alueella vallitsee vaikeat jääolosuhteet. Virtuaaliset turva-
laitteet edistäisivät myös automaatioon kokonaan tai osittain tukeutuvien alusten turvallista liik-
kumista. 

5  Muut toteuttamisvaihtoehdot  

5.1 Vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

Valmistelun aikana on arvioitu mahdollisuuksia ja viranomaisten toimivaltaa toteuttaa tarvitta-
vat muutokset alemman asteisella lainsäädännöllä, valtioneuvoston tai ministeriön asetuksella 
taikka viraston määräyksellä. Tähän esitykseen sisältyvät muutosehdotukset ovat sellaisia, jotka 
voidaan toteuttaa vain lainsäädännön avulla ja olemassa olevaa lainsäädäntöä muuttamalla. 

Valmistelun aikana on myös pohdittu mahdollisuutta lisätä sääntelyä vesiliikenteen keskeyttä-
misestä ja rajoittamisesta erilaisten vesillä järjestettävien tapahtumien yleisön, siihen osallistu-
vien henkilöiden tai muiden vesillä liikkujien turvallisuuden lisäämiseksi. Vesiliikenteen kes-
keyttämisen tai rajoittamisen olisi voinut tehdä Liikenne- ja viestintävirasto sille tehdystä ilmoi-
tuksesta tai viraston omasta aloitteesta ja keskeyttämisestä tapahtumapaikalla olisi huolehtinut 
lain 19 §:ssä tarkoitettu valvova henkilö kuten poliisin edustaja. Ehdotusta kannatettiin lausun-
noissa. Ehdotuksesta kuitenkin luovuttiin ja päätettiin siirtää asia selvitettäväksi liikenne- ja 
viestintäministeriön liikenneturvallisuusstrategian yhteydessä, koska ilmeni, että tapahtumien 
turvallisuutta ja viranomaisvastuita on syytä arvioida vielä perusteellisemmin. Liikenne- ja vies-
tintäministeriössä on valmisteilla kaikki liikennemuodot kattava liikenneturvallisuusstrategia. 
Strategia laaditaan vuosille 2022-2026. Liikenneturvallisuusstrategian valmistelussa tullaan kä-
sittelemään vesillä järjestettävien tapahtumien turvallisuutta. Strategian valmistelun yhteydessä 
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arvioidaan tarvittavat lainsäädäntömuutokset ja muut toimenpiteet tapahtumaturvallisuuden pa-
rantamiseksi. Samanaikaisesti on valmistelussa pääministeri Marinin hallitusohjelman mukai-
sesti pelastuslain kokonaisuudistus. Kyseisessä hankkeessa selvitetään ja arvioidaan näkemyk-
set pelastustoimen lainsäädännön muutostarpeista. Pelastustoimen lainsäädäntö sisältää myös 
säännöksiä, jotka koskevat yleisötilaisuuksien turvallisuutta. Liikenneturvallisuusstrategian työ 
sovitetaan yhteen pelastuslain uudistamisen kanssa. 

6  Ulkomaiden la insäädäntö ja  muut u lkomail la  käytetyt  ke inot  

6.1 Kansainvälinen sääntely 

Turvalaitteet 

Kansainvälinen turvalaitejärjestö IALA on hallituksista riippumaton, voittoa tavoittelematon 
teknillinen yhdistys, joka julkaisee merenkulun turvalaitteita koskevia suosituksia, ohjeistuksia 
ja käsikirjoja. Niiden tavoitteena on harmonisoida merenkulun turvalaitteita globaalilla tasolla. 

Sopimus IALA:n merenkulun viitoitusjärjestelmästä (Agreement on the IALA Maritime Buo-
yage System) allekirjoitettiin Pariisissa 15. huhtikuuta 1982. IALA Maritime Buoyage System 
(MBS) -suosituksessa on luotu järjestelmä, joka on jaettu alueisiin A ja B. Suomessa merenku-
lun turvalaitteisiin sovelletaan alueen A mukaista järjestelmää. Alueeseen A kuuluvatkin Eu-
roopan lisäksi Australia, Uusi-Seelanti, Afrikka, Persianlahti (the Gulf) ja muutamat Aasian 
valtiot. Alueeseen B kuuluvat Pohjois-, Keski- ja Etelä-Amerikka, Japani, Pohjois- ja Etelä-
Korea sekä Filippiinit. 

MBS määrittelee lateraalimerkit, kardinaalimerkit, karimerkit, turvavesimerkit, erikoismerkit 
sekä uuden vaaran merkit. Ainoastaan viimeisin ei ole Suomessa käytössä. Viitoissa ja poijuissa 
ei myöskään käytetä huippumerkkejä (top-mark) Suomen jääolosuhteiden takia. 

IALA:n julkaisema Navguide on suositusluontoinen, käsikirjatyyppinen opus, jossa käsitellään 
turvalaitteisiin liittyviin kysymyksiä. Esimerkiksi turvalaitetyypit ja käytetyt valotunnukset ovat 
Suomessa pitkälti siinä esitetyn mukaisia. IALA on antanut suosituksia myös virtuaalisista tur-
valaitteista (alaviite 2). Suositusten mukaan virtuaalisia turvalaitteita voidaan käyttää ensisijai-
sesti silloin, kun yllättäen tai nopeasti muuttuneet olosuhteet vaativat nopeaa reagointia. Lisäksi 
niitä voidaan käyttää alueilla, joilla fyysisen turvalaitteen sijoittaminen tai ylläpitäminen ei ole 
mahdollista. Virtuaalisia turvalaitteita ei kuitenkaan ole suosituksen mukaan tarkoitettu korvaa-
maan fyysisiä turvalaitteita. 

Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) meriturvallisuuskomitea (MSC) on hyväksynyt 93. 
istunnossaan päätöslauselman merenkulun turvalaitteista. Päätöslauselman mukaan virtuaalisia 
turvalaitteita voidaan käyttää pysyvästi tilanteissa, joissa fyysisen turvalaitteen käyttäminen on 
ympäristöön liittyvien rajoitteiden, kuten syvän veden tai ankarien olosuhteiden, vuoksi vaikeaa 
tai taloudellisesti epäkäytännöllistä. Lisäksi virtuaalisella turvalaitteella voidaan merkitä karik-
koja, jotka muuttuvat jatkuvasti esimerkiksi veden virtauksen tai sääolosuhteiden vuoksi. 

Kansainvälinen huviveneenkuljettajakirja 

                                                      
2 Ks. IALA Guideline 1081 – Provision of Virtual Aids to Navigation, 5/2013. 
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Huvialuksen päällikölle asetetuista pätevyys- ja tutkintovaatimuksista säädetään Yhdistyneiden 
kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) sisävesiliikennetyöryhmän päätöslausel-
massa nro:ssa 40. Päätöslauselmassa edellytetään muun muassa, että huviveneenkuljettajankir-
jan hakija osoittaa tuntevansa vesiliikenteen sääntelyn sekä osaa veneen turvallisen navigoinnin 
ja käsittelyn erilaisissa olosuhteissa sekä teoriassa, että käytännössä. 

6.2 Euroopan unionin lainsäädäntö 

Euroopan unionin lainsäädännössä ei suoraan säännellä vesiliikennettä, vaan siinä säännellään 
esimerkiksi ammattipätevyydestä tai asetetaan alusteknisiä vaatimuksia. 

Euroopan unionin lainsäädännössä ei ole sääntelyä huvialuksia koskevista pätevyysvaatimuk-
sista. 

6.3 Pohjoismaiden sääntely 

Ruotsin sääntely 

Ruotsissa vesiliikennesäännöistä, merenkulun turvalaitteista ja vesiliikennemerkeistä säädetään 
asetuksella meriliikenteestä (Sjötrafikförordning). Asetuksessa määritellään muun muassa alus 
ja annetaan merenkulkuviranomaisille (Transportstyrelsen ja Sjöfartsverket) valtuudet antaa 
määräyksiä merenkulun turvallisuuteen liittyen. 

Ruotsissa merenkulun turvalaitteita koskeva uudistettu sääntely tuli voimaan 1. heinäkuuta 
2017, jolloin tuli voimaan Transportstyrelsenin määräys (Transportstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd om utmärkning till sjöss med sjösäkerhetsanordningar). Määräyksellä muun mu-
assa mahdollistettiin virtuaalisten turvalaitteiden käyttö tavallisten turvalaitteiden rinnalla. Vir-
tuaalisella turvalaitteella voidaan määräyksen mukaan täydentää tavallisten turvalaiteiden käyt-
töä helpottamalla navigointia tai kiinnittämällä huomiota merenkulun esteeseen. 

Transportstyrelsen on antanut merenkulun merkkisääntelystä uudistetun määräyksen, joka tuli 
voimaan 1.4.2019 (TSFS 2019:12 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
sjövägmärken). Määräyksessä säännellään vesiliikennemerkkien muodosta ja käytöstä. Mää-
räyksellä kumottiin aiemmin voimassa ollut Sjöfartsverketin määräys (Sjöfartsverkets föreskrif-
ter och allmänna råd om sjövägmärken) ja sääntelyyn sisällytettiin määräyksellä kuusi uutta 
merkkiä. Ruotsin vesiliikennemerkit ovat pääosin Euroopan sisävesiliikenteen säännöstön 
(CEVNI) mukaisia, mutta siitä on muutamia poikkeuksia. 

Ruotsissa Transportstyrelsen antaa määräykset ja ohjeet kanavien käytöstä (esimerkiksi Trans-
portstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjötrafiken på Trollhätte kanal). Määräysten 
mukaan kanavan läpikulussa käytetään lähtökohtaisesti saapumisjärjestystä, mutta kanavanhoi-
taja voi osoittaa tarvittaessa erilaisen kulkujärjestyksen. 

Ruotsissa on ollut käynnissä kotimaan vesiliikennettä koskevan sääntelyn kokonaisuudistus. 
Uudistuksen tarkoituksena on ollut muun muassa antaa ajanmukaista ja yksinkertaista, tavoite-
perusteista sääntelyä, ja ottaa käyttöön joustava ja pitkälti omavalvontaan perustuva valvonta-
järjestelmä. Sääntely koskee ruotsalaisia vähintään viiden metrin pituisia aluksia, joita käytetään 
ammattimaiseen liikenteeseen ja jotka pääasiallisesti kuuluvat kansallisen sääntelyn piiriin, sekä 
valtionaluksia ja yli 24 metrin pituisia huvialuksia. Uudistetun sääntelyn perusteella esimerkiksi 
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yli 24 metristen huvialusten valvonta perustuu omistajan vastuuseen ja raportointivelvollisuu-
teen. Merenkulkuviranomainen suorittaa riskiperusteista ja satunnaista valvontaa myös oma-
aloitteisesti. 

Ruotsissa vapaa-ajan käyttöön tarkoitetuissa aluksissa ei vaadita VHF-radiota. VHF-radion 
käyttäminen edellyttää pätevyystodistusta (SRC, Short Range Certificate). Myöntämisen edel-
lytyksenä oleva osaaminen osoitetaan veneilykoulutuslautakunnan valtuuttamalle henkilölle. 

Norjan sääntely 

Norjassa vesiliikennesäännöistä ja merenkulun turvalaitteista säännellään satama- ja vesiväylä-
laissa (lov om havner og farvann), jonka uudistettu versio tuli voimaan 1.1.2020 alkaen. Lakia 
sovelletaan Norjan sisäisillä vesillä ja aluevesillä. Laissa määritellään muun muassa alus ja val-
tuutetaan tarkempien määräysten antajaksi liikenneministeriö (Samferdselsdepartementet). Uu-
distuksen myötä kuntien valtuuksia antaa vapaa-ajan vesiliikenteen turvallisuuteen liittyviä 
määräyksiä on laajennettu. Lisäksi uudistuksen myötä vastuu merenkulun turvalaitteista on ase-
tettu selkeästi ainoastaan valtiolle. 

Ministeriön ja Norjan rannikkoviraston (Kystverket) aiemman lain nojalla antamat määräykset 
säilyivät voimassa uudistetun lain myötä pääasiassa saman sisältöisinä. Aiemman lain nojalla 
ministeriö on antanut määräyksen merenkulun turvalaitteista ja vesiliikennemerkeistä (Forskrift 
om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger). Ministeriö on valtuuttanut edelleen Kystverketin 
vastaamaan merenkulun turvallisuuteen liittyvistä käytännön toimista. Esimerkiksi lupa turva-
laitteen asettamiseen tulee hakea Kystverketiltä ja Kystverket on julkaissut tarkemman ohjeen 
turvalaitteiden tyypeistä ja asettamisesta (Retningslinjer for utforming, tekniske krav til og plas-
sering av navigasjonsinnretninger). 

Vuonna 2019 Kystverket antoi ohjeen AIS-turvalaitteiden käytöstä (Retningslinjer for bruk av 
AIS-navigasjonsinnretninger). Ohjeessa annetaan tarkempia ohjeita myös virtuaalisten AIS-tur-
valaitteiden käytöstä ja ohjeen mukaan virtuaalisia turvalaitteita voidaan käyttää tilanteissa, 
joissa fyysisiä turvalaitteita on vaikea käyttää esimerkiksi meren syvyyden tai haasteellisten 
sääolosuhteiden johdosta. Yksityisillä tahoilla on oikeus tuottaa merenkulun turvalaitteita, 
mutta siihen tarvitaan Norjan rannikkohallinnon (Kystverket) myöntämä lupa. 

Norjassa lailla vapaa-ajan veneistä ja pienistä veneistä (lov om fritids- og småbåter (småbåtlo-
ven)) säännellään alle 24 metristen vapaa-ajan veneiden rekisteröimisvelvollisuudesta, turvalli-
suus- ja kalustovaatimuksista sekä veneen päällikköön kohdistuvista vaatimuksista. 

Yli 24 metrin vapaa-ajan aluksen kuljettaminen edellyttää erillistä sertifikaattia merenkulun 
osaamisesta.  Kaikissa yli 24 metrisissä aluksissa tulee myös olla VHF-radio. 

Tanskan sääntely 

Tanskassa vesikulkuväylien säännöistä sekä merenkulun turvallisuudesta on säädetty meritur-
vallisuuslaissa (lov om sikkerhed til søs). Lain nojalla elinkeinoministeriö (Erhvervs- og Vækst-
ministeriet, nykyisin Erhvervsministeriet) ja sen alainen merenkulkuviranomainen (Søfartssty-
relsen) antavat määräyksiä ja ohjeistuksia liittyen muun muassa merenkulun turvallisuuteen, 
teknisiin vaatimuksiin ja alusten rekisteröimiseen. Søfartsstyrelsen on antanut 2015 määräyksen 
merenkulun turvalaitteista (Bekendtgørelse om farvandsafmærkning i dansk og grønlandsk 
afmærkningsområde m.v.). Määräyksessä tunnustetaan myös elektroniset navigoinnin apuväli-
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neet ja Søfartsstyrelsenin ohjeiden perusteella AIS-järjestelmän mukaiset merenkulun turvalait-
teet voivat olla myös kokonaan virtuaalisia. Virtuaalisia merenkulun turvalaitteita voidaan käyt-
tää yleensä vain yllättävissä vaaratilanteissa, esimerkiksi ilmoittamaan haaksirikosta, tai alu-
eilla, joissa laivojen tulee olla erityisen varovaisia. Søfartsstyrelsen otti meriväyliä koskevan 
uudistuksen yhteydessä 1.7.2020 käyttöön tällaisia kokonaan virtuaalisia merenkulun turvalait-
teita tietyillä Tanskan vesiväylillä. 

Joulukuussa 2016 Søfartsstyrelsen antoi määräyksen turvallisuudesta huviveneitä kuljetettaessa 
ja yli 24 metrin pituisia huvialuksia koskevista turvallisuusvaatimuksista (Bekendtgørelse om 
sikkerhed ved sejlads med fritidsfartøjer samt sikkerhedskrav til fritidsfartøjer over 24 meter i 
længde). 

Søfartsstyrelsen määrittää hakemuksesta vähintään 24 metrin pituisen huviveneen miehityksen. 

Søfartsstyrelsen suosittelee VHF-radion käyttöä vapaa-ajan veneilyssä. Myös Tanskassa VHF-
radion käyttö edellyttää pätevyystodistusta SRC (Short Range Certificate). 

7  Lausuntopalaute  

Hallituksen esitysluonnos oli lausuntopalvelu.fi -sivustolla avoimessa lausuntomenettelyssä 
14.1 – 5.2.2021 välisenä aikana. Sen lisäksi Ahvenanmaan maakunnalle ja Ahvenanmaan val-
tionvirastolle lähetettiin erillinen lausuntopyyntö. 

Lausuntoja antoi lausunnon kaikkiaan 34 eri tahoa. Ministeriöiden ja muiden valtion viran-
omaisten lausuntoja saatiin 17 kappaletta. Kuntia edustavilta tahoilta saatiin yksi lausunto ja 
muilta lausunnonantajilta 15 kappaletta. Muut lausunnonantajat edustivat yrittäjä- tai ammatti-
liittoja ja erilaisia veneilyn ja vesistöön liittyvän muun harrastustoiminnan kuten kalastuksen 
parissa toimivia yhdistyksiä ja meripelastukseen sekä luonnonsuojeluun liittyviä yhdistyksiä 
Lisäksi saatiin yksi lausunto yksityishenkilöltä. 

Valtaosa lausunnoista oli positiivisia ja esitetyt muutokset olivat pääosin teknisluontoisia. Esi-
tyksen tavoitteita vesiliikenteen turvallisuuden parantamisesta ja lain valvonnan helpottamisesta 
pidettiin erityisen positiivisina ja esityksen nähtiin täyttävän nämä tavoitteet. Tiedottamistarve 
useista muutoksista kuten liikkumisrajoitusten tai virtuaalisten turvalaitteiden käyttöönotosta 
kuitenkin korostui monissa lausunnoissa. Lisäksi tuotiin esiin se, että muutosten toimeenpanon 
kannalta oli tärkeää kiinnittää huomiota henkilöresurssien riittävyyteen ja sen edellyttämään 
rahoitukseen. 

Pelkästään positiivista palautetta saatiin ehdotuksista, jotka koskivat 1) erävalvojien toimivallan 
huomioon ottamista, 2) poikkeusmahdollisuutta vesikulkuneuvoja ja niiden varusteita koske-
vista vaatimuksista ja 3) päällikön sakottamismahdollisuuden poistamisesta asianmukaisten 
merikarttojen puuttuessa. 

Lausunnolle lähteneeseen versioon sisältyi myös esitys vesillä järjestettävien tapahtumien tur-
vallisuuden lisäämisestä, jota kannatettiin yleisesti. Asian vireille tuloa koskeviin käytäntöihin 
toivottiin kuitenkin kiinnitettävän huomiota. Lisäksi toivottiin, ettei rajoittamisesta aiheutuisi 
häiriötä ammattimerenkululle. Kahdessa lausunnossa tuotiin esiin tarve selvittää tapahtumien 
luontovaikutukset. Toisaalta muutamissa turvallisuutta korostavissa lausunnoissa pyydettiin 
sitä, ettei kyseistä säännöstä kytkettäisi saman luvun ympäristön suojeluun liittyvään lupaan 
yleisötapahtumia koskevan, monien eri hallinnonalojen lupakokonaisuuden ollessa muutenkin 
monimutkainen. 
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Sulkukanavilla liikkumista koskeviin uusiin rajoituksiin suhtauduttiin myös yleisesti positiivi-
sesti eräitä teknisluonteisia huomioita lukuun ottamatta. Yhdessä lausunnossa epäiltiin vesikul-
kuneuvotyypin määrittelyn olevan ongelmallista. 

Huvialuksia koskevien pätevyysvaatimusten tarkentamista pidettiin monessa lausunnossa ter-
vetulleena, mutta eräät lausunnonantajat halusivat lisätarkennuksia tekstiin veneilykoulutuksen 
tarjoajien laatujärjestelmien osalta. Eräässä lausunnossa arvosteltiin vuokraveneen kuljettaja-
kirjan huomioon ottamista pykälässä. 

Virtuaalisten turvalaitteiden lukemista merenkulun turvalaitteiksi fyysisten turvalatteiden 
ohella pidettiin monissa lausunnoissa positiivisena, mutta fyysisten turvalaitteiden korvaami-
seen kokonaan virtuaalisilla turvalaitteilla suhtauduttiin pidättyväisesti. Puolustusministeriön 
lausunnon mukaan fyysiset turvalaitteet tulisi korvata virtuaalisilla vain pakottavissa olosuh-
teissa. Virtuaaliset turvalaitteet olisivat tämän ministeriön käsityksen mukaan häiriöalttiita ja 
aktiivisesti häirittävissä. 

Rekisteröintiin liittyviin ehdotuksiin otettiin kantaa yhdessä lausunnossa siirtopurjehdusta kos-
kevien käytäntöjen osalta, minkä lisäksi yhdessä lausunnossa arvosteltiin uutta luovutusilmoi-
tusta koskevaa sääntelyä siltä osin kuin se koski mahdollisuutta luovuttaa vesikulkuneuvo tun-
temattomalle. Nykyisen muutosrekisteröintiä koskevan pykälän tarkennus sai sen sijaan kanna-
tusta joissain lausunnoissa ja sen todettiin olevan omiaan parantamaan omistajien omaisuuden 
turvaa. Oikeusministeriön lausunnossa muistutettiin, että uuden rekisteri-ilmoitusta koskevan 
sääntelyn perustelut pitäisi tarkistaa, ottaen huomioon hallinnon yleislait ja tietosuojasääntely. 

Sanktiojärjestelmän selkeyttämisestä nopeusrajoitusten ja rekisteröintirikkomusten osalta lau-
suntoja saatiin lakia valvovilta viranomaisilta ja sisäministeriöltä, jotka kaikki kannattivat eh-
dotuksia. Oikeusministeriö pyysi lausunnossaan kuitenkin tarkentamaan rekisteröintirikko-
musta koskevaa pykälää siitä, keneen velvoite kohdentuu ja voidaanko sanktio yhdestä teosta 
määrätä useammalle henkilölle. 

Eniten huomauttamista esitykseen ja erityisesti sen perusteluihin sisältyi oikeusministeriön lau-
suntoon. Yksittäisten huomioiden lisäksi lausunnossa nousi esiin erityisesti esityksen kielto- ja 
rajoitusasioiden julkista kuulutusta koskevan pykälän muutosten suhde EU:n tietosuoja-asetuk-
seen ja esityksen säätämisjärjestystä koskevan osion täydentämistarve. Lisäksi oikeusministeriö 
huomautti muutoksenhakua koskevan sääntelyn olevan vanhentunutta. 

Uusia esitykseen sisältymättömiä ehdotuksia sisältyi erityisesti Poliisihallituksen lausuntoon, 
jossa pyydettiin kehittämään päällikkösääntelyä niin, että lain vesiliikenteen sääntöjen noudat-
tamista voitaisiin entistä selkeämmin edellyttää myös sellaiselta vesikulkuneuvon kuljettajalta, 
joka tosiasiallisesti ohjailee tai hallitsee vesikulkuneuvoa. 

Muuten lausunnoissa tuotin esiin muun muassa tarve muuttaa sähköisen viestinnän palveluista 
annettua lakia (917/2014) Tullin toimivallan osalta niin, että Tulli voisi valvoa vesiliikenteen 
valvonnan yhteydessä myös nyt ehdotettua huvialusten meri-VHF- radiopuhelinta koskevaa 
vaatimusta. Eräissä lausunnoissa myös esitettiin, että lakimuutosten ehdotettua voimaantuloa 
muutettaisiin. 

Esitystä on täsmennetty lausuntojen johdosta ja sähköisistä viestintäpalveluista annetun lain 
muutos on vireillä erikseen. Koska jatkovalmistelussa ilmeni, että tapahtumien turvallisuutta ja 
viranomaisvastuita on syytä arvioida vielä perusteellisemmin liikenneturvallisuusstrategian yh-
teydessä, vesiliikenteen keskeyttämistä koskevasta ehdotuksesta tapahtumien turvallisuuden li-
säämiseksi kuitenkin luovuttiin. 
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Lausuntoyhteenveto on ladattavissa valtioneuvoston Säädösvalmistelu ja kehittämishankkeet -
verkkosivulta tunnuksella (LVM037:00/2020)3. 

8  Säännöskohta iset  perustelut  

7 §. Päällikön yleinen vastuu. Pykälän 6 kohta kumottaisiin. Näiden asiakirjojen maininta tässä 
pykälässä osana päällikön yleistä vastuuta olisi tarpeetonta, koska kyseiset asiakirjat tulee joka 
tapauksessa pitää mukana vesikulkuneuvossa. Vaatimus pitää 117 §:ssä tarkoitettu vesikulku-
neuvon rekisteröintitodistus mukana vesikulkuneuvossa sisältyy yleisenä 117 §:n 4 momenttiin. 
Vaatimus 119 §:ssä tarkoitetun koetunnuksen mukana pitämisestä vesikulkuneuvossa sisältyy 
119 §:n 3 momenttiin. Vaatimus 41 §:n mukaisesta asiakirjasta sisältyy ehdotettuun 41 §:n 5 
momenttiin. Lisäksi pykälän 4 ja 5 kohtiin tehtäisiin kielellisiä luettelointiin liittyviä muutoksia. 

9 §. Kanavien ja avattavien siltojen käyttöpalvelut. Pykälän 1 momenttia tarkennettaisiin, koska 
Väyläviraston lisäksi Suomessa on tällä hetkellä myös muita kanavan- tai avattavan sillan yllä-
pitäjiä. Esimerkiksi Hevossalmen siltaa käyttää Puolustusvoimat (Puolustuskiinteistöt) ja Ki-
molan kanavaa Kouvolan kaupunki. Tämän vuoksi momenttiin lisättäisiin maininta Puolustus-
voimista ja Puolustuskiinteistöistä kanavien ja avattavien siltojen käyttöpalveluiden järjestä-
jänä. Koska valtion, kuntien ja puolustusvoimien ohella myös yksityisillä tahoilla voi olla ka-
navia ja avattavia siltoja, momentissa mainittaisiin käyttöpalveluista vastaavana tahona vielä 
yleisesti kanavan tai avattavan sillan omistaja. 

Pykälän 2 momenttia täydennettäisiin viittaamalla 33 §:n sääntelyyn niistä menettelyistä, joita 
on noudatettava kanavilla ja avattavien siltojen kautta liikuttaessa. Käyttöpalveluja tulisi tarjota 
tasapuolisesti vesikulkuneuvoille, mutta sulkukanavilla tulisi sulutuksessa noudattaa saapumis-
järjestystä, jonka mukaan pelastustyöhön osallistuvalla vesikulkuneuvolla, sekä poliisin, Tullin 
ja Rajavartiolaitoksen virkatehtävässä olevalla vesikulkuneuvolla sekä tehtävän niin edellyttä-
essä Puolustusvoimien vesikulkuneuvolla, olisi aina oikeus päästä ennen muita vesikulkuneu-
voja kanavaan. Käyttöpalvelujen järjestämisessä tulisi myös noudattaa Liikenne- ja viestintävi-
raston antamia tarkempia määräyksiä kanavilla ja avattavilla silloilla noudatettavista menette-
lyistä ja määräyksiä muiden kuin pelastustyöhön osallistuvien ja virkatehtävissä olevien vesi-
kulkuneuvojen saapumisjärjestyksestä sulkukanavilla. 

11 §. Vesiliikenteen sääntöjen noudattaminen ja vesiliikenteen ohjaaminen. Pykälän vesiliiken-
teen valvontaa ja ohjaamista koskevaan 2 momenttiin lisättäisiin viittaus erävalvontaan. Eräval-
vonnasta säädetään laissa Metsähallituksen erävalvonnasta. Sen mukaan erätarkastajat vastaa-
vat Metsähallituksen hallinnassa olevien valtion vesialueiden valvonnasta. Kyseisen lain mu-
kaan erätarkastajille kuuluu kalastuksen ja muun elinkeinon, luonnon ja sen yleisen virkistys-
käytön sekä muun yleisen edun suojelemista koskevien vesiliikennesäännösten noudattamisen 
valvonta. 

19 §. Vesikulkuneuvon matkan estäminen tai keskeyttäminen. Pykälän 1 momenttiin lisättäisiin 
vesiliikennettä valvovalle henkilölle oikeus estää tai keskeyttää vesikulkuneuvon matka tai ve-
sikulkuneuvolla kulkeminen sulkukanavassa, jos vesikulkuneuvon käyttö olisi kielletty tai sitä 
olisi rajoitettu 33 §:n 2 momentin mukaan, koska se voisi olla sen päällikölle, siinä matkusta-
valle tai kyseiselle vesikulkuneuvolle vaarallista. 

                                                      
3 https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM037:00/2020. 
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33 §. Kanavilla ja avattavien siltojen kautta liikuttaessa noudatettavat menettelyt. Pykälä kor-
vaisi aiemman pykälän. Pykälän 1 momentti vastaisi muuten voimassaolevan momentin sisäl-
töä, mutta siihen lisättäisiin säännös siitä, että pelastustoimintaan osallistuvalla vesikulkuneu-
volla, sekä poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen virkatehtävässä olevalla vesikulkuneuvolla 
sekä tehtävän sitä edellyttäessä Puolustusvoimien vesikulkuneuvolla, olisi aina etuoikeus, 
päästä ennen muita vesikulkuneuvoja kanavaan, jossa on sulkuportteja. 

Pykälän 2 momentti sisältäisi yhä uimista koskevan kiellon, mutta momenttiin lisättäisiin mah-
dollisuus kieltää tietyltä vesikulkuneuvotyypiltä sulkukanavalle pääsy tai rajoittaa sille pääsyä, 
jos kanavaa ei voisi pitää kyseisen vesikulkuneuvotyypin päällikölle, siinä kuljetettavalle tai 
vesikulkuneuvolle riittävän turvallisena ottaen huomioon kanavan iän ja rakenteen sekä sillä 
käytettävät portit. Kielto tai rajoitus voisi koskea esimerkiksi vesiskoottereilla liikkumista sel-
laisilla vanhemmilla sulkukanavilla, joilla virtaus on voimakasta. Määräyksen kiellosta tai ra-
joituksesta antaisi vesiliikennettä valvova henkilö lain 19 §:n 1 momentin mukaan. 

Pykälän 3 momentti sisältäisi yhä määräyksenantovaltuutuksen Liikenne- ja viestintävirastolle, 
mutta momenttia tarkennettaisiin lisäämällä siihen Liikenne- ja viestintävirastolle valtuutus an-
taa tarkempia määräyksiä myös suluttamista koskevasta saapumisjärjestyksestä muita vesikul-
kuneuvoja kuin pelastustehtävissä tai virkatehtävissä olevia vesikulkuneuvoja varten. Säännök-
sen tarkoituksena olisi mahdollistaa esimerkiksi matkustajalaivojen suluttaminen ennen muita 
vesikulkuneuvoja. Tämä olisi omiaan sujuvoittamaan liikennettä. 

Pykälän 4 momentti olisi uusi. Se sisältäisi paitsi 3 momenttiin aiemmin sisältyneen valtuuden 
Liikenne- ja viestintävirastolle antaa tarkempia määräyksiä vesikulkuneuvojen ja niiden varus-
teiden käytöstä, myös uuden valtuuden Liikenne- ja viestintävirastolle antaa tarkempia mää-
räyksiä 2 momentissa tarkoitetuista vesikulkuneuvotyypeistä, joiden käyttö voitaisiin kieltää tai 
joiden käyttöä voitaisiin rajoittaa sulkukanavalla 2 momentissa mainituista turvallisuussyistä. 

41 §. Huvialuksen päällikön pätevyysvaatimukset ja kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja. 
Pykälä korvaisi aiemman vastaavan pykälän. Otsikkoon lisättäisiin maininta sen pätevyyskirjan 
nimestä, jonka vaatimuksista pykälässä on kyse. Uuden pykälän 1 momentin 18 vuoden ikää ja 
pätevyyttä koskevat vaatimukset säilyisivät ennallaan. Pykälän 2 momentin 2 kohta vastaisi pa-
remmin ajokorttilain (386/2011) vaatimuksia. Voimassa olevan lainkohdan mukaan huvialuk-
sen päällikön on täytettävä vähintään ajokorttilain terveysvaatimukset ryhmässä 1. Tämän osoit-
tamiseksi on edellytetty joko ajokorttia tai erillistä lääkärintodistusta. Koska ajokorttilain mu-
kaan terveysvaatimusten täyttäminen voidaan tietyin edellytyksin osoittaa myös erillisellä va-
kuutuksella terveysvaatimusten täyttämisestä, pykälässä esitetään nyt, että hakija voisi osoittaa 
terveysvaatimuksen täyttymisen samalla tavalla kuin ryhmään 1 kuuluvaa ajokorttia haettaessa. 

Pykälän 2 momentin 3 kohta olisi voimassaolevaa lainkohtaa tarkempi. Vaatimusta Yhdistynei-
den kansakuntien Euroopan talouskomission sisävesiliikennetyöryhmän päätöslauselman nro 
40:ssä asetettujen tutkintovaatimusten täyttymisestä tarkennettaisiin niin, että nämä vaatimukset 
koskisivat sekä itse päätöslauselmassa, että sen liitteissä mainittuja vesialueita ja vesikulkuneu-
votyyppejä. Mainitun päätöslauselman mukaan vesialueet jaetaan sisävesialueisiin ja rannikko-
vesialueisiin. Sisävesialueille edellytetään Euroopan sisävesiliikenteensäännöstön (CEVNI) 
tuntemista, joka osoitetaan todistuksella. Saman päätöslauselman mukaisesti vesikulkuneuvo-
tyypit jaetaan käyttövoiman mukaan moottorikäyttöisiin ja purjekäyttöisiin vesikulkuneuvoi-
hin, josta tehdään merkintä pätevyyskirjaan. Käyttövoimaltaan moottorikäyttöinen vesikulku-
neuvo vastaa YK:n talouskomission päätöslauselmassa nro 40 käytettyä termiä motorized craft 
ja käyttövoimaltaan purjekäyttöinen vesikulkuneuvo termiä sailing craft. 
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Pykälän 3 momentin 1 kohdan mukaan edellä mainitun päätöslauselman mukainen teoriaosaa-
minen voitaisiin osoittaa todistuksella, jonka on myöntänyt liikenteen palveluista annetun lain 
II osan 12 luvun mukainen merenkulun koulutuksen järjestäjä tai veneilykoulutuksen järjestäjä, 
jonka laatujärjestelmän on arvioinut joko Liikenne- ja viestintävirasto itse tai viraston hyväk-
symä muu asiantunteva, ulkoinen arvioija. Veneilykoulutuksen järjestäjällä tarkoitetaan tässä 
oikeushenkilöä tai yksityistä elinkeinonharjoittajaa. Samoin kuin voimassaolevan sanamuodon 
mukaan laatujärjestelmän tulee yhä olla arvioitu enintään viisi vuotta ennen todistuksessa mai-
nittavaa päiväystä. Laatujärjestelmällä seurataan koulutustoimintaa ja opetushenkilöstöllä tulee 
olla hyvä veneilyosaaminen ja tehtävän edellyttämät tiedot ja taidot. 

Pykälän 3 momentin 2 kohdan mukaan teoriaosaaminen voitaisiin osoittaa myös Liikenne- ja 
viestintäviraston järjestämällä kokeella. Tämä sanamuoto eroaisi voimassaolevan pykälän 3 
momentin 3 kohdan sanamuodosta siinä, että se mahdollistaisi kokeen suorittamisen muuallakin 
kuin itse virastossa, kunhan koe olisi Liikenne- ja viestintäviraston järjestämä. 

Pykälän 3 momentin 3 kohdan mukaan päätöslauselman mukainen käytännön veneilyosaami-
nen voitaisiin osoittaa paitsi veneilykoulutuksen järjestäjän tai merenkulun koulutuksen järjes-
täjän antamalla todistuksella, myös liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) 102 §:ssä tar-
koittamalla vuokraveneen kuljettajankirjalla tai muulla luotettavalla tavalla. Muu luotettava 
tapa osoittaa käytännön veneilytaito voisi olla esimerkiksi soveltuva meripalveluote tai poliisin, 
Tullin, Rajavartiolaitoksen, Puolustusvoimien tai pelastuslaitoksen virkamiehilleen myöntämä 
todistus aluksen kuljettamisesta. Säännöstä yhdenmukaistettaisiin vuokraveneen kuljettajankir-
jan vaatimusten kanssa. Pätevyyskirjaa haettaessa tulisi veneilykoulutuksen järjestäjän tai me-
renkulun koulutuksen järjestäjän antamasta todistuksesta ilmetä, koskeeko todistus käyttövoi-
maltaan moottorikäyttöistä vesikulkuneuvoa, purjekäyttöistä vesikulkuneuvoa vai molempia. 

Pykälän 4 momentin mukaan kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjan voisi saada myös 
käyttövoimaltaan moottorikäyttöiselle vesikulkuneuvolle rannikkovesille, jos hakijalla olisi lii-
kenteen palveluista annetun lain 99 §:ssä tarkoitettu voimassa oleva lasti- tai matkustaja-aluksen 
kuljettajankirja tai muu ylempi, ammattimaiseen merenkulkuun tarkoitettu, voimassa oleva kan-
sipäällystön pätevyyskirja. Käyttövoimaltaan purjekäyttöisen vesikulkuneuvon osalta edellytet-
täisiin kuitenkin aina lisäksi 3 momentin 3 kohdan mukaista asianmukaista todistusta käytännön 
osaamisesta. 

Pykälän 5 momentti sisältäisi sääntelyn siitä, että kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja tu-
lee olla alkuperäisenä mukana huvialuksessa. 

Pykälän 6 momentti sisältää määräyksenantovaltuudet Liikenne- ja viestintävirastolle. Sen mu-
kaan virasto voisi yhä antaa tarkempia määräyksiä 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettujen tut-
kintovaatimusten täyttämisestä, mutta nyt momenttiin lisättäisiin virastolle oikeus antaa mää-
räyksiä myös 3 momentissa tarkoitetusta laatujärjestelmän arvioimisesta ja 1 kohdan teoriaosaa-
misen osoittavan todistuksen korvaavasta Liikenne- ja viestintäviraston järjestämästä kokeesta. 
Määräyksellä täsmennettäisiin esimerkiksi niitä vaatimuksia, jotka koulutuksenjärjestäjän laa-
tujärjestelmän tulee sisältää ottaen huomioon YK:n talouskomission päätöslauselma nro 40. 
Käytännössä arvioinnissa olisi kiinnitettävä huomiota esimerkiksi kouluttajien pätevyyteen. 

47 §. Merenkulun turvalaitteet. Nykyisin merenkulun turvalaitteita voivat olla vain vesialueelle 
tai rannalle sijoitetut fyysiset rakenteet tai laitteet, jotka voivat olla kiinteitä tai kelluvia. Turva-
laitteen tarkoituksena on merkitä kulkuväylää tai muuten ohjata ja turvata vesiliikennettä. Py-
kälän 1 momenttia ehdotetaan muutettavan siten, että merenkulun turvalaitteiksi luettaisiin 
edellä mainittujen fyysisten turvalaitteiden lisäksi myös virtuaaliset turvalaitteet. 
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Osaa fyysisistä turvalaitteista täydennetään jo nykyisin siten, että tieto turvalaitteesta on saata-
vissa myös AIS-järjestelmän kautta. Nämä niin kutsutut AIS-turvalaitteet voidaan jakaa kol-
meen ryhmään: todellisiin, synteettisiin ja virtuaalisiin. Todellisiin ja synteettisiin turvalaittei-
siin liittyy aina konkreettinen fyysinen turvalaite, jonka sijainti voidaan havaita joko näköha-
vaintona tai tutkan välityksellä, mutta myös AIS-järjestelmässä. Todellisen (Real) AIS-turva-
laitteen AIS-lähetin sijaitsee itse turvalaitteessa, ja voi olla kytköksissä paikannuslaitteeseen tai 
rannikkoradioasemaan. Synteettisessä (Synthetic) AIS-turvalaitteessa ei ole omaa AIS-lähe-
tintä, vaan AIS-tieto turvalaitteesta lähetetään esimerkiksi rannikkoradioasemalta ja siitä saa 
näin ollen tiedon myös AIS-järjestelmässä. Virtuaaliseen (Virtual, V-AIS) AIS-turvalaitteeseen 
ei liity lainkaan fyysistä turvalaitetta, eikä se näin ollen ole silmin eikä tutkan avulla havaitta-
vissa vaan yksinomaan AIS-järjestelmän kautta. Lakimuutoksella mahdollistettaisiin myös näi-
den virtuaalisten AIS-turvalaitteiden käyttö todellisten ja synteettisten ohella. Tulevaisuudessa 
on mahdollista, että kehitetään myös muuhun kuin AIS-järjestelmään tukeutuvia virtuaalisia 
turvalaitteita, jotka voitaisiin katsoa pykälässä tarkoitetuiksi virtuaalisiksi turvalaitteiksi. 

Virtuaalisiin turvalaitteisiin liittyy fyysisiä turvalaitteita suurempi riski tietoliikenne- ja paikan-
nushäirinnälle. Nyt ehdotettavat virtuaaliset turvalaitteet esitettäisiin alusliikennepalvelun yllä-
pitämässä tietojärjestelmässä. Alusliikennepalvelulain 16 §:n 5 momentin mukaan VTS-palve-
luntarjoajan on huolehdittava käyttämiinsä viestintäverkkoihin ja tietojärjestelmiin kohdistu-
vien riskien hallinnasta. Saman lain 18 a §:n 1 momentin mukaan VTS-palveluntarjoajan on 
ilmoitettava viipymättä Liikenne- ja viestintävirastolle käyttämiinsä viestintäverkkoihin tai tie-
tojärjestelmiin kohdistuvasta merkittävästä tietoturvallisuuteen liittyvästä häiriöstä. Edelleen 2 
momentin mukaan, jos häiriöstä ilmoittaminen on yleisen edun mukaista, Liikenne- ja viestin-
tävirasto voi velvoittaa palvelun tarjoajan tiedottamaan asiasta tai kuultuaan ilmoitusvelvollista 
tiedottaa asiasta itse. Vesiliikennelain 52 §:n yleinen ilmoitusvelvollisuus toimimattomasta tur-
valaitteesta koskisi yhtä lailla fyysisiä kuin virtuaalisia turvalaitteita. Myös meripelastuslain 
(1145/2001) 24 §:ssä säädetty merivaroitusjärjestelmä koskisi sekä fyysisiä että virtuaalisia tur-
valaitteita. 

Koska kaikki alukset eivät näe virtuaalisia turvalaitteita, niitä voitaisiin asettaa lähinnä tilapäi-
sesti alueille, joilla on vaikea ylläpitää fyysistä turvalaitetta kuten silloin kun vaikeat jääolosuh-
teet tai veden syvyys sitä edellyttävät. Pysyviä virtuaalisia turvalaitteita ei olisi tarkoitettu nor-
maalitilanteessa korvaamaan fyysisiä turvalaitteita. Fyysisen turvalaitteen korvaaminen virtu-
aalisella turvalaitteella pysyvästi edellyttäisi aina riskiarvioinnin tekemistä sekä mahdollisia 
muita taustaselvityksiä ja viranomaisen harkintaa väyläpäätöstä tehtäessä. Virtuaalisen turva-
laitteen käytön fyysisen turvalaitteen rinnalla tai sijasta tulisi perustua turvallisuusnäkökohtiin 
ja esimerkiksi liiketaloudellista syytä ei yksinään voitaisi pitää hyväksyttävänä syynä korvata 
fyysistä turvalaitetta virtuaalisella turvalaitteella. Liikenne- ja viestintävirasto kiinnittää 49 §:n 
mukaista väyläpäätöstä tehdessään erityistä huomiota ehdotetun turvalaitteen tarkoituksenmu-
kaisuuteen ja siihen, että liikenneturvallisuus ei vaarannu. Virtuaalisten turvalaitteiden käyt-
töönotosta myös tiedotetaan tarvittaessa etukäteen. 

Pykälään ehdotetaan lisättävän uusi 4 momentti. Sen mukaan virtuaalista turvalaitetta voitaisiin 
käyttää fyysisen turvalaitteen sijasta tilapäisesti, mikäli sää- tai muut olosuhteet sitä vaativat ja 
turvalaitteen puuttuminen kokonaan voisi vaarantaa liikenneturvallisuutta. Pysyvästi virtuaa-
lista turvalaitetta voitaisiin kuitenkin käyttää fyysisen turvalaitteen sijasta vain silloin, kun Lii-
kenne- ja viestintävirasto katsoisi käytön 49 §:n ja sen nojalla annetun määräyksen vaatimukset 
huomioiden tarkoituksenmukaiseksi. Fyysisiä turvalaitteita voisi kuitenkin täydentää virtuaali-
sin turvalaittein ehdotetun 4 momentin säännöstä huomioimatta. Näin ollen pääsääntönä olisi 
edelleen fyysisten turvalaitteiden käyttäminen vesiväylien merkitsemiseksi ja virtuaalisia tur-
valaitteita käytettäisiin ainoastaan tilapäisesti tai silloin, jos riskiarvion perusteella virtuaalinen 
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turvalaite nähdään fyysistä turvalaitetta tarkoituksenmukaisempana alusturvallisuuden näkö-
kulmasta. 

48 §. Turvalaitteita koskevien määräysten antaminen. Pykälän 3 kohtaa tarkennettaisiin anta-
malla Liikenne- ja viestintävirastolle valtuus antaa määräyksiä myös merenkulun turvalaitteiden 
ominaisuuksista, vaatimuksista ja käytöstä. Lisäyksellä mahdollistettaisiin, että virasto voisi 
määrätä tarkentavasti muun muassa siitä, millaisia ominaisuuksia turvalaitteelta voitaisiin edel-
lyttää tietyllä vesialueella ja tietyissä olosuhteissa. Käytöstä määrääminen mahdollistaisi, että 
liikenteen turvallisuudesta vastaava viranomainen, Liikenne- ja viestintävirasto, voisi lisäksi 
määräyksessä tarkentaa esimerkiksi sitä, minkä tyyppisten turvalaitteiden käyttö olisi tärkeää 
tai välttämätöntä vesiliikenteen ohjaamiseksi ja turvaamiseksi huomioiden asianmukaisesti pai-
kalliset sää- tai jääolosuhteet, väylää käyttävät alukset tai muut vastaavat seikat.  Tämä edistäisi 
väyläpäätösten laatua ja läpinäkyvyyttä, kun väylänpitäjä voisi jo ennakolta määräyksen avulla 
arvioida nykyistä tarkemmin, millaisia turvalaitteita tietyllä väylällä voitaisiin edellyttää. Tar-
kennus lisäisi väylänpitäjän valmiuksia etukäteisesti tunnistaa kullekin vesialueelle tarkoituk-
senmukaisia turvalaitteita, jolloin epätarkoituksenmukaisena hylättävien hakemusten määrä 
oletettavasti vähenisi. 

Määräyksellä tehtävät tarkennukset olisivat perusteltuja erityisesti uusia virtuaalisia turvalait-
teita arvioitaessa, sillä näistä ei ole väylänpitäjillä ja toimivaltaisella viranomaisella fyysisten 
turvalaitteiden kaltaista historiallisesti mittavaa hallinto- ja soveltamiskäytäntöä. Virtuaalisten 
turvalaitteiden ominaisuuksien osalta voitaisiin näin huomioida myös esimerkiksi IALA:n asiaa 
koskeva ohjeistus sekä mahdolliset tietoturvavaatimukset. Lisäksi määräyksessä annettavilla 
vaatimuksilla voitaisiin varmistaa, että virtuaalinen turvalaite on alusliikennepalvelulain mu-
kaisen alusliikennepalvelun tarjoajan kulloisenkin tietojärjestelmän kanssa yhteensopiva.  Tar-
kennus olisi myös omiaan lisäämään niin väylänpitäjän (hakijan) kuin väyläpäätöksen tekijän 
(toimivaltainen viranomainen, Liikenne- ja viestintävirasto) oikeusturvaa, kun väyläpäätöksen 
tekemisen tueksi olisi saatavilla nykyistä täsmällisempi säädöspohja. Määräyksenantovaltuu-
della mahdollistettaisiin kuitenkin toimivaltaiselle viranomaiselle tietty harkintavalta päätök-
senteossa, joka on perusteltavissa sillä, että väyläpäätökset koskevat aina tiettyä yksilöllistä väy-
läosuutta, joiden olosuhteet ja toimintaympäristö voivat vaihdella suuresti, eikä tarkoituksen-
mukaisuutta siten ole mahdollista tyhjentävästi määritellä lain tasolla. 

49 §. Yleisen kulkuväylän vahvistaminen sekä turvalaitteen asettaminen ja poistaminen. Pykälä 
korvaisi aiemman vastaavan pykälän. Pykälän 1 momenttia täsmennettäisiin voimassa olevaan 
momenttiin nähden niin, että siitä ilmenisi selkeämmin se, että Liikenne- ja viestintäviraston 
toimivaltaan kuuluvat sekä väylää koskevat päätökset ja niihin liittyvien turvalaitteiden lupa-
päätökset että väylien ulkopuolella sijaitsevien turvalaitteiden lupapäätökset. Hakemuksen hy-
väksyminen edellyttäisi sitä, että väylä ja turvalaite olisi tarkoituksenmukainen, ei vaarantaisi 
liikenneturvallisuutta ja että annettuja tietoja pidettäisiin riittävinä. Momentin sanamuotoa ha-
kemusten hyväksymisen osalta selvennettäisiin niin, että siitä ilmenisi paremmin, että päätöksen 
teko edellyttäisi yleisesti turvalaitteen tarkoituksenmukaisuuden harkintaa eikä vain sitä, että 
arvioidaan hakijan antamien tietojen tarkoituksenmukaisuutta. Päätös sisältäisi yhä ehdot väy-
län ja turvalaitteen rakentamisesta, asettamisesta ja kunnossapidosta ja hakijan olisi yhä toimi-
tettava tiedot väylästä ja turvalaitteesta ja niiden sijainnista. 

Lisäksi 1 momenttiin lisättäisiin väylän ylläpitäjälle velvollisuus toimittaa Liikenne- ja viestin-
tävirastolle tiedot myös väylän ja turvalaitteiden rakentamisen valmistumisesta. Tieto myös val-
mistumisesta on olennainen, jotta Liikenne- ja viestintävirasto voi tuottaa vesilläliikkujille ajan-
tasaisen tiedon väylistä ja turvalaitteista Suomen vesialueella ja talousvyöhykkeellä ja että vi-
rasto voi huolehtia siitä, että merikartat ovat jatkuvasti ajantasaisia. 
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Uuden pykälän 2 momentin sanamuoto korjattaisiin voimassa olevan momenttiin nähden niin, 
että turvalaitteen muuttamis- ja poistamiskielto ilman Liikenne- ja viestintäviraston lupaa kat-
taisi sekä väylällä olevat, että niiden ulkopuoliset turvalaitteet. 

Myös 3 momentin sanamuotoa täsmennettäisiin nykyisestä niin, että velvollisuus korjata turva-
laite, jos se on puutteellinen tai harhaanjohtava, kattaisi sekä väylällä että väylän ulkopuolella 
olevat turvalaitteet. 

Pykälän 4 momentin sanamuoto olisi voimassaolevaan momenttiin nähden täsmällisempi. Sen 
mukaan yksityisen kulkuväylän merkitsemiseen ei saisi käyttää 47 §:ssä tarkoitettuja merenku-
lun turvalaitteita. Lain 47 §:n mukaan merenkulun turvalaitteita ovat muun muassa tutkamerkit 
ja majakat sekä poijut ja viitat. Lain 47 §:ssä tarkoitettujen merenkulun turvalaitteiden ulko-
näöstä on annettu 48 §:n nojalla Liikenne- ja viestintäviraston määräys (TRA-
FICOM/286172/03.04.01.00/2020). Yksityisen kulkuväylän merkinnästä on lisäksi annettu Lii-
kenne- ja viestintäviraston ohje (TRAFICOM/200067/03.04.01.01/2020). 

Pykälän 5 momentti sisältäisi voimassa olevan pykälän 1 momenttiin sisältyneen määräyksen-
antovaltuuden. Sen mukaan Likenne- ja viestintävirasto voisi yhä antaa tarkempia määräyksiä 
toimitettavan tiedon sisällöstä ja välittämistavasta. 

51 §. Turvalaitteeseen kiinnittyminen. Pykälä vastaisi voimassaolevaa pykälää, mutta sääntelyä 
ehdotetaan täsmennettävän siten, että vesikulkuneuvon, pyydyksen tai muun turvalaitteen toi-
mintaa vaarantavan esineen kiinnittäminen olisi kiellettyä kaikkiin 47 §:ssä tarkoitettuihin me-
renkulun turvalaitteisiin riippumatta siitä, ovatko ne väylän yhteydessä vai väylän ulkopuolella. 
Muutos olisi linjassa ehdotetun 49 §:n 1 momentin muutoksen kanssa. Pykälän ruotsinkieliseen 
sanamuotoon tehdään tarkennuksia. 

52 §. Toimimaton turvalaite. Pykälä vastaisi voimassaolevaa pykälää muuten, mutta sääntelyä 
ehdotetaan täsmennettävän siten, että yleinen velvollisuus ilmoittaa Liikenne- ja viestintäviras-
tolle turvalaitteesta joka ei toimi ilmoitetulla tavalla taikka kadonneesta, vahingoittuneesta, pai-
kaltaan siirtyneestä tai jollain muulla tavalla erehdyttävästä merenkulun turvalaitteesta koskisi 
kaikkia 47 §:ssä tarkoitettuja merenkulun turvalaitteita riippumatta siitä ovatko ne väylän yh-
teydessä vai väylän ulkopuolella. Muutos olisi linjassa ehdotetun 49 §:n 1 momentin muutoksen 
kanssa. 

54 §. Vesiliikennemerkin ja valo-opasteen asettaminen. Pykälän 2 momenttiin lisättäisiin lii-
kennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaisesti maininta siitä, että lauttaväylän ris-
teämän merkitsemisestä ja lauttaväylälle asetettavien valo-opasteiden asettamisesta vastaisi toi-
mivaltainen elinkeino-, liikenne - ja ympäristökeskus. 

56 §. Vesiliikennemerkkien ja valo-opasteiden sijoittaminen ja ulkoasu. Pykälän otsikkoon li-
sättäisiin valo-opasteet. Pykälän 4 momentin määräyksenantovaltuutta tarkennettaisiin lisää-
mällä siihen Liikenne- ja viestintävirastolle mahdollisuus antaa tarkempia määräyksiä myös 
valo-opasteiden merkitsemisestä ja käytöstä kapeikoissa, jyrkissä kaarteissa, maantielauttapai-
koilla, jäätien ja väylän risteyksissä ja satama-alueilla. Lisäksi tarkempia määräyksiä voitaisiin 
antaa myös opasteyhdistelmien käytöstä. Valo-opaste koostuu useasta eri värisestä opasteesta. 
Valo-opasteiden opasteyhdistelmillä tarkoitetaan sitä, kuinka monesta ja minkä värisistä opas-
teista valo-opaste muodostuu. Käytössä on tällä hetkellä lähinnä sulkukanavilla kuudesta ja 
avattavilla silloilla seitsemästä eri valosta muodostuva opaste (ns. täydellinen järjestelmä). Li-
säksi käytössä on myös kolmen ja kahden valon opasteita. Koska valo-opasteiden opasteyhdis-
telmät olisi nyt kuvattu tarkasti tässä pykälässä, lain liitteen 1 kuva 2 (Sulkujen valo-opasteet 
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vesiliikennettä varten, täydellinen järjestelmä) ja kuva 3 (Avattavien siltojen valo-opasteet ve-
siliikennettä varten, täydellinen järjestelmä) kumottaisiin tarpeettomina. 

57 §. Vesiliikennemerkkien vaikutusalue. Pykälään lisättäisiin uusi 2 momentti, joka sisältäisi 
valtuutuksen Liikenne- ja viestintävirastolle antaa vesiliikennemerkkien vaikutusalueen mer-
kinnästä tarkempia määräyksiä. 

90 §. Ilmajohto. Pykälää tarkennettaisiin maininnalla siitä, että ilmajohdosta tiedottavalla mer-
killä osoitetaan ilmajohtolinjan paikkaa yleisesti vesialueella eikä vain ilmajohdon ja väylän 
risteämää. Ilmajohtomerkki voidaan asentaa myös väylän ulkopuolelle kulkusuuntaan nähden 
joko oikean puoleiselle rannalle tai vesialueen molemmille puolille rannalle, sille kohdalle, 
jossa johtolinja ylittää vesialueen. 

102 §. Kielto- ja rajoitusasioiden käsittely. Pykälän 2, 3 ja 5 momenttia muutettaisiin vastaa-
maan hallintolain julkisia kuulutuksia koskevaa uutta sääntelyä. Liikenne- ja viestintäviraston 
olisi annettava esitys alueellista tai vesikulkuneuvotyyppiä koskevasta kiellosta tai rajoituksesta 
tiedoksi julkisella kuulutuksella siten kuin hallintolaissa säädetään. 

Pykälän 2 momentin mukaan ennen kiellon tai rajoituksen määräämistä olisi kunnalle, jonka 
aluetta kielto tai rajoitus koskee, sekä niille viranomaisille, yhteisöille, vesialueen omistajille ja 
muille, joita asia koskee, varattava tilaisuus tulla kuulluksi. 

Hallintolain 62 a §:n 1 momentin mukaan tiedoksianto toimitetaan julkaisemalla kuulutus ja 
kuulutettava asiakirja yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla. Tarpeen vaatiessa 
kuulutus julkaistaan myös asian vaikutusalueen sanomalehdessä tai muulla viranomaisen päät-
tämällä tavalla. Jos kuulutusta ei voida tietoliikennehäiriöiden tai muun tähän rinnastettavan 
syyn vuoksi julkaista viranomaisen verkkosivuilla, se on julkaistava lisäksi virallisessa leh-
dessä. Kuulutus ja kuulutettava asiakirja on pidettävä yleisessä tietoverkossa viranomaisen 
verkkosivuilla yleisesti nähtävillä oletetun tiedoksisaannin (7 päivää) lisäksi 14 vuorokautta. 

Liikenne- ja viestintäviraston olisi myös annettava asiaa koskeva päätös tiedoksi noudattamalla 
samaa menettelyä kuin mitä kuulemisesta kyseisessä lainkohdassa säädetään. 

Hallintolain 62 a §:n 2 momentin mukaan silloin kun asiakirjan tiedoksisaannista alkaa kulua 
muutoksenhakuaika tai muu vastaanottajan oikeuteen vaikuttava määräaika, kuulutus ja kuulu-
tettava asiakirja on pidettävä yleisesti nähtävillä mainitun määräajan päättymiseen asti. Muistu-
tus kielto- tai rajoitusesityksen johdosta olisi siksi toimitettava Liikenne- ja viestintävirastolle 
14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentti sisältää tarkemmat säännökset kuulutuksen sisällöstä. Kuulu-
tuksesta on käytävä ilmi, mitä asia koskee sekä maininta siitä, missä ja mihin ajankohtaan 
saakka asiakirja pidetään nähtävillä. Kuulutuksessa on lisäksi mainittava ajankohta, jona se on 
julkaistu viranomaisen verkkosivuilla ja todettava, että tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen 
seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Jos kuulutusta ei ole voitu julkaista 
viranomaisen verkkosivuilla, kuulutuksessa on todettava tiedoksisaannin tapahtuneen seitse-
mäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä. 

Pykälän 6 momenttia siitä, kenelle päätös on annettava tiedoksi ja milloin se on annettava, muu-
tettaisiin niin, että siitä poistettaisiin velvoite antaa päätös tiedoksi vesialueen omistajalle tai 
haltijalle. Näin ollen päätös olisi yhä annettava tiedoksi esityksen tekijälle, asianomaiselle kun-
nalle sekä valvontaviranomaisille ja se olisi tehtävä hyvissä ajoin ennen kiellon tai rajoituksen 
voimaantuloa. 
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EU:n tietosuoja-asetuksen ((EU) 2016/679) suhteesta esitykseen voi todeta, että pykälän henki-
lötietojen käsittelyä koskeva sääntely perustuisi tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c- ala-
kohdan mukaiseen rekisterinpitäjän lakisääteiseen tehtävään. Vesiliikennelain 101 §:ssä sääde-
tään alueellisista ja vesikulkuneuvotyyppiä koskevista kielloista ja rajoituksista ja niiden edel-
lytyksistä. Toimivalta näiden kieltojen ja rajoitusten osalta on kyseisen pykälän mukaan Lii-
kenne- ja viestintävirastolla. 

EU:n tietosuoja-asetuksen ((EU) 2016/679) suhteesta esityksen julkisia kuulutuksia koskevan 
pykälän sisältöön voidaan todeta, että viranomaisen oikeutta käsitellä henkilötietoja yleisessä 
tietoverkossa arvioidaan tietosuoja-asetuksen sisältyvien henkilötietojen käsittelyä koskevien 
yleisten periaatteiden mukaisesti. Tietosuoja-asetuksen mukaan henkilötiedolla tarkoitetaan 
kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Tun-
nistettavissa olevana tietona pidetään sellaista luonnollista henkilöä koskevaa tietoa, josta voi-
daan suoraa tai epäsuorasti tunnistaa henkilö erityisesti tunnistetietojen kuten nimen, henkilö-
tunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen tai yhden tai useamman hänelle tavanomaisen 
fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen te-
kijän perusteella. Perustuslakivaliokunta on lausuntokäytännössään todennut, että henkilötieto-
jen sekä yksityiselämän suojan kannalta on tärkeää, että tietoverkossa julkaistavissa asiakir-
joissa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot (PeVL 
63/2014 vp, s. 5). 

Julkiseen kuulutukseen ja sen julkaisemiseen sovelletaan hallintolain 62 a §:ä ja 62 b §:ä. Mai-
nitut pykälät ovat tulleet voimaan 1.1.2020. Hallintolain 62 b §:ssä säädetään tietojen julkaise-
misesta julkista kuulutusta toimitettaessa. Hallintolain muuttamista koskevassa hallituksen esi-
tyksessä (HE 239/2018 vp) todetaan, että koska toimivalta julkisten kuulutusten toimittamiseen 
johtuisi aina erityislain säännöksestä, ehdotetun 62 b §:n suhdetta tietosuoja-asetukseen tulee 
myös viimeksi mainituilta osin arvioida asianomaisen muun lainsäädännön yhteydessä, jos on 
mahdollista, että yleisessä tietoverkossa julkaistavaan kuulutukseen ja kuulutettaviin asiakirjoi-
hin saattaa sisältyä henkilötietoja. 

Käytännössä julkisessa kuulutuksessa julkaistaan jatkossa vain asiaa käsittelevän virkamiehen 
tiedot, jotta häneen voi olla yhteydessä. Kuulutukseen voidaan liittää hakemus, mutta siitä on 
poistettu kaikki hakijan henkilötiedot. 

Näin ollen voi todeta, että tietosuoja-asetuksen edellyttämä tietojen minimointivaatimus on 
otettu huomioon eikä kuulutuksessa julkaista tarpeettomia henkilötietoja. Henkilötietojen julki-
nen nähtävillä olo on rajoitettu vain välttämättömään. Julkaistavissa asiakirjoissa julkaistaisiin 
ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. 

Esityksessä ehdotettu tietojen käsittely olisi Liikenne- ja viestintävirastossa asianmukaista, koh-
tuullista ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvää ja se perustuisi edellä kuvattuun tarkoitukseen ja 
sääntelyyn. Tietoja käsiteltäisiin muutoinkin tietosuoja-asetukseen sisältyvien henkilötietojen 
käsittelyä koskevien yleisten periaatteiden kuten säilytyksen rajoittamisen mukaisesti. 

Näin ollen voidaan arvioida, että esitetty julkisia kuulutuksia koskeva viranomaisen oikeus kä-
sitellä henkilötietoja yleisessä tietoverkossa vastaisi tietosuoja-asetukseen henkilötietojen käsit-
telyä koskevia yleisiä periaatteita. 

108 §. Vesikulkuneuvon varusteet. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi siten, että sen 1 moment-
tiin lisättäisiin uusi 5 kohta, jonka mukaan huvialuksessa pitäisi olla varusteena meri-VHF-ra-
diopuhelin silloin, kun alusta käytetään vesialueella, jossa tarjotaan alusliikennepalvelulain mu-
kaista alusliikennepalvelua. Vaatimus radiosta johtuu alusliikennepalvelulaista, jonka 21 §:n 
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mukaan huvialusten on osallistuttava alusliikennepalveluun. Meri-VHF-radiopuhelimella tar-
koitetaan merenkulun VHF-taajuuksilla toimivaa radiolaitetta. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi maininta siitä, että Liikenne- ja viestintävirasto 
voi vesikulkuneuvon merkkilyhtyjen hyväksymisen lisäksi peruuttaa aiemmin annetun hyväk-
synnän, jos merkkilyhdyt eivät vastaa säädettyjä vaatimuksia. 

109 §. Poikkeukset vesikulkuneuvoja ja niiden varusteita koskevista vaatimuksista. Pykälän 1 
momenttiin lisättäisiin mahdollisuus myöntää poikkeuksia myös tietyn, urheiluun tai vapaa-ajan 
viettoon tarkoitetun vesikulkuneuvotyypin varusteita ja tarvikkeita koskevista säännöksistä ja 
määräyksistä. Liikenne- ja viestintävirasto voisi myöntää poikkeuksen hakemuksesta tai oma-
aloitteisesti. Liikenne- ja viestintäviraston tulisi poikkeusta myöntäessään ottaa kantaa siihen, 
kohdistuuko poikkeus yksittäiseen vesikulkuneuvoon vai vesikulkuneuvotyyppiin. Poikkeus 
edellyttäisi, että näiden säännösten tai määräysten soveltaminen olisi ilmeisen tarkoituksetonta 
tai kohtuuttoman hankalaa. Poikkeusta ei myöskään saisi myöntää, jos siitä voisi aiheutua vaa-
raa vesiliikenteen tai henkilöiden turvallisuudelle tai ympäristölle. Uusi säännös olisi tarpeen 
uusien vesikulkuneuvojen nopean kehityksen vuoksi. Tällaisia uusia, Suomessakin jo käytössä 
olevia vesikulkuneuvoja ovat esimerkiksi moottorilla varustetut lainelaudat, joilla liikuttaessa 
on käytännössä mahdotonta noudattaa kaikkia varustevaatimuksia. Toisaalta esimerkiksi vaati-
muksesta pitää mukana asianmukaisia pelastusliivejä ei voitaisi tällä säännöksellä poiketa, sillä 
vaatimuksesta poikkeamisen katsottaisiin aina aiheuttavan vaaraa henkilöiden turvallisuudelle. 

112 §. Rekisteröitävän vesikulkuneuvon käyttäminen. Pykälän 1 momentin sanamuotoa täsmen-
nettäisiin nykyisestä. Rekisteriviranomaisen tietoon on tullut tilanteita, joissa vesikulkuneuvo 
on merkitty rekisteriin maistraatin ylläpitämän vesikulkuneuvorekisterin aikana. Vesikulkuneu-
von rekisteröintiä koskevaa lainsäädäntöä ja rekisterinpitoa uudistettiin vuonna 2007 (HE 
39/2006), jolloin vesikulkuneuvon omistajilta vaadittiin vesikulkuneuvonsa tietojen päivittä-
mistä rekisteriin kolmen vuoden siirtymäajan aikana. Ne vesikulkuneuvot, joiden tietoja ei päi-
vitetty, poistettiin rekisteristä ja tiedot siirrettiin maistraatin ns. passiivirekisteriin. Kun rekiste-
rin pitäminen siirtyi 1.8.2014 Liikenteen turvallisuusviraston ja sittemmin Liikenne- ja viestin-
täviraston vastuulle, ainoastaan päivitetyt tiedot (ns. aktiivirekisteri) siirtyivät nykyiselle rekis-
terinpitäjälle. Näin ollen vesikulkuneuvot, joiden osalta tietojen päivittäminen vuosien 2007-
2010 välillä oli laiminlyöty, on aikanaan merkitty silloiseen vesikulkuneuvorekisteriin, mutta 
eivät ole merkittyinä nykyisessä rekisterissä, jolloin niiden käyttöä vesiliikenteessä ei tulisi sal-
lia, ilman että vesikulkuneuvot on merkitty 110 §:n 2 momentin mukaisesti liikenteen palve-
luista annetun lain VI osassa tarkoitettuun liikenneasioiden rekisteriin. 

Vanhojen vesikulkuneuvojen omistajien ja haltijoiden tulisi siksi huolehtia siitä, että vesikulku-
neuvo on asianmukaisessa rekisterissä. 

Pykälän 3 momenttia täsmennettäisiin siten, että siitä käy selvemmin ilmi lain tarkoitus. Jos 
omaan käyttöön tarkoitettu vesikulkuneuvo tuodaan siirtopurjehtimalla eli omalla kölillä ulko-
mailta Suomeen, se olisi rekisteröitävä 7 päivän kuluessa siitä, kun se on tuotu Suomen vesialu-
eelle. Näin tuotaisiin selkeämmin ilmi se, että säännös ei koskisi vesikulkuneuvojen maahan-
tuontia, jossa vesikulkuneuvo yleensä rekisteröidään vasta ennen käyttöönottoa. Tällaista vesi-
kulkuneuvoa voisi siis käyttää jo ennen rekisteröintiä. Sen tulliselvitys tulisi kuitenkin hoitaa 
Yhteisön tullisäännösten mukaisesti. Jos vesikulkuneuvo tuodaan omaan käyttöön ulkomailta 
maitse, tulisi se rekisteröidä 1 momentin mukaisesti ennen käyttöönottoa. 

114 a §. Varmenne. Pykälä olisi uusi ja siinä säädettäisiin vesikulkuneuvon omistusoikeutta 
osoittavasta varmenteesta. Sen 1 momentin mukaan varmenteella tarkoitettaisiin vesikulkuneu-
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von omistusoikeutta osoittavaa määräaikaista tunnistetta. Pykälän 2 momentin mukaan vesikul-
kuneuvon omistaja voisi pyytää Liikenne- ja viestintävirastolta varmennetta. Pyytäminen tar-
koittaa käytännössä sitä, että vesikulkuneuvon rekisteriin merkitty omistaja saisi luotua varmen-
teen Liikenne- ja viestintäviraston sähköisessä palvelussa. Varmenteen haltija eli varmenteen 
pyytänyt vesikulkuneuvon rekisteriin merkitty omistaja tai taho, jolle varmenne on luovutettu, 
voisi varmenteen voimassaoloaikana tarkastaa rekisteritunnus-varmennekoodiparilla liikenne-
asioiden rekisteristä sähköisen yhteyden kautta vesikulkuneuvon omistajan etu- ja sukunimen 
sekä rekisteröintitoimenpiteiden kannalta tarpeelliset vesikulkuneuvon ja sen moottorin tiedot. 
Vesikulkuneuvoon ja sen moottoriin liittyviä tarpeellisia tietoja voivat olla muun muassa tyypin, 
mallin ja merkin lisäksi mahdollisesti tieto siitä, että vesikulkuneuvolle tai moottorille ei voi 
rekisteröidä omistajan tai haltijan vaihdosta tai tehdä muuta rekisteröintitoimenpidettä. Edellä 
mainittujen tietojen lisäksi palvelusta saisi tiedon varmennekoodista ja sen voimassaoloajasta. 
Tietojen tarkastamiseksi varmenteen haltija tarvitsee vesikulkuneuvon rekisteritunnuksen ja 
voimassa olevan varmennekoodin. 

Varmenteeseen liittyvien tietojen tarkastaminen olisi tarpeen esimerkiksi silloin, jos ostaja ha-
luaisi ennen kaupantekoa varmistaa varmenteen voimassaolon sekä sen, että myyjä todella on 
kyseisen vesikulkuneuvon rekisteriin merkitty omistaja eikä esimerkiksi omistajanvaihdoksen 
rekisteröinnille ole vesikulkuneuvoon tai sen moottoriin liittyvää estettä. Varmenteen hakemista 
ja käyttöä ei kuitenkaan olisi sidottu tiettyyn tapahtumaan, kuten kaupantekoon. Käytännössä 
vesikulkuneuvon omistaja loisi varmenteen itse Liikenne- ja viestintäviraston sähköisessä pal-
velussa. Varmenne olisi voimassa 30 vuorokautta siitä, kun se on luotu. Momentin mukaan var-
menteen hakija voisi kuitenkin myös perua varmenteen ennen määräajan päättymistä. 

Pykälän 3 momentti koskisi tilanteita, joissa omistusoikeus siirretään. Sen mukaan, mikäli omis-
taja on pyytänyt vesikulkuneuvosta varmenteen Liikenne- ja viestintävirastolta, on tämä velvol-
linen luovuttamaan myös varmenteen uudelle omistajalle siinä vaiheessa, kun vesikulkuneuvo 
siirtyy uudelle omistajalle. Näin varmenne ei jäisi perusteettomasti edellisen omistajan haltuun. 
Uusi omistaja voisi rekisteröidä vesikulkuneuvon itselleen varmenteen avulla. 

2 momentissa säädettyjen vesikulkuneuvon omistajaa, vesikulkuneuvoa ja sen moottoria kos-
kevien tietojen osalta kyse on liikenneasioiden rekisterin tietojen käsittelystä. Liikenneasioiden 
rekisteriä koskeva yleinen sääntely sisältyy liikennepalvelulakiin. Liikenneasioiden rekisterin 
suhdetta tietosuoja-asetukseen on arvioitu kattavasti hallituksen esityksessä laiksi liikenteen 
palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 145/2017 vp, s. 
97–105). Varmenteesta ja sen käytön yhteydessä käsiteltävistä henkilötiedoista on kuitenkin 
tarve säätää erikseen, sillä kyse on vesikulkuneuvojen rekisteröintitoiminnan järjestämisestä ja 
siihen liittyvistä palveluista ja näiden yhteydessä tapahtuvista henkilötietojen käsittelytoimista, 
joihin ei ole aiemmin säädetyssä lainsäädännössä otettu kantaa. 

115 §. Muutosrekisteröinti. Pykälän 3 momentin 1 kohtaan lisättäisiin vesikulkuneuvon omis-
tajalle tai haltijalle velvoite esittää muutosrekisteröintiä varten selvitys myös moottorin omis-
tusoikeudesta. Rahoituskaupan osalta kyseeseen voisi kuitenkin tulla myös haltijuuden osoitta-
minen esimerkiksi rahoitussopimuksen avulla. Näin pystyttäisiin nykyistä paremmin estämään 
varastetun moottorin rekisteröinti ja varmistamaan sekä vesikulkuneuvon että moottorin omis-
tajuus. 

Pykälän 3 momentin 3 kohtaa täsmennettäisiin siten, että selvitys vaatimustenmukaisuudesta 
voitaisiin antaa vesikulkuneuvon tai moottorin osalta erikseen, mikäli muutos koskee vain jom-
paakumpaa edellä mainituista. 
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115 a §. Luovutusilmoitus. Pykälä olisi uusi ja siinä säädettäisiin vesikulkuneuvon luovutusil-
moitusta koskevasta menettelystä. Säännöksellä täsmennettäisiin omistajanvaihdoksesta 115 
§:ssä olevia säännöksiä.  Pykälän 1 momentissa säädettäisiin luovutusilmoituksesta, jolla tar-
koitettaisiin rekisteri-ilmoitusta, jonka vesikulkuneuvon edellinen omistaja tai viimeisin luovu-
tuksensaaja voisi tehdä tilanteessa, jossa vesikulkuneuvon omistusoikeus on luovutettu uudelle 
omistajalle. Tällainen toimi voisi tulla kyseeseen tilanteessa, jossa vesikulkuneuvon uusi omis-
taja laiminlyö 115 §:ssä olevan velvollisuutensa rekisteröidä omistajanvaihdos. Tehtyään luo-
vutusilmoituksen myyjä vapautuisi vesikulkuneuvoa koskevista velvoitteistaan eikä voisi enää 
tehdä vesikulkuneuvolle muita ilmoituksia. Omistajalla tarkoitettaisiin myös luovutuksensaajaa 
itsessään, kun vesikulkuneuvo on luovutettu uudelle omistajalle, mutta häntä ei ole vielä mer-
kitty omistajaksi rekisteriin. Luovutusilmoituksessa ilmoitettaisiin ostajan nimi ja henkilö- tai 
y-tunnus sekä vesikulkuneuvon luovutuspäivämäärä. Jos luovutuksensaaja on yksilöitävissä ni-
mellä ja osoitteella, voitaisiin luovutusilmoitus tehdä myös näillä tiedoilla.  Luovutuksensaaja 
ei olisi vesikulkuneuvon rekisteriin merkitty uusi omistaja ennen kuin tämä rekisteröisi vesikul-
kuneuvon omistusoikeuden itselleen tekemällä vesikulkuneuvon omistajanmuutosilmoituksen. 
Rekisteriviranomaisen oikeudesta tehdä oma-aloitteisesti muutoksia rekisteritietoihin säädetään 
liikenteen palveluista annetun lain 218 §:ssä. Rekisteri-ilmoituksen tekemisen tavoista sääde-
tään 116 a §:ssä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin vesikulkuneuvon haltijan mahdollisuudesta ilmoittaa vesi-
kulkuneuvon haltijuuden päättymispäivä rekisteriin. Tällä mahdollistettaisiin se, että vesikulku-
neuvon haltija voisi päättää haltijuutensa tarvittaessa omalla ilmoituksellaan. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin vesikulkuneuvon luovuttamisesta tuntemattomalle henki-
lölle. Jos vesikulkuneuvon omistaja ei pysty yksilöimään luovutuksensaajaa, mutta pystyy an-
tamaan vesikulkuneuvon luovutuksesta luotettavan selvityksen, voitaisiin rekisteriin merkitä 
tuntematon henkilö luovutuksensaajaksi. Luotettava selvitys voitaisiin antaa Liikenne- ja vies-
tintäviraston internetsivuilta löytyvällä ilmoitus vesikulkuneuvon luovutuksesta tuntematto-
malle -lomakkeella. Luotettava vapaamuotoinen selvitys sisältäisi tarkan kuvauksen kaupante-
kotilanteesta, kuvauksen ostajasta sekä selvityksen, miksi ostajan yksilöintitietoja ei ole saata-
villa. Liikenne- ja viestintävirasto voisi tarvittaessa pyytää tarkennusta selvitykseen, jolloin re-
kisteriin merkittäisiin vesikulkuneuvon luovuttamisen ajankohdaksi se päivä, jona Liikenne- ja 
viestintävirasto on saanut sekä ilmoituksen että luotettavaksi katsomansa selvityksen luovutuk-
sesta. Luovutus tuntemattomalle olisi viimesijainen keino myyjälle vapautua vesikulkuneuvoa 
koskevista vastuistaan tilanteessa, jossa ostaja on laiminlyönyt 115 §:n mukaisen rekisteröinti-
velvollisuutensa eikä myyjä pysty yksilöimään ostajaa. Tällainen tilanne voisi syntyä esimer-
kiksi, jos kauppakirjaa ei ole laadittu tai kauppakirjassa olevat tiedot ovat puutteellisia. 

116 a §. Rekisteri-ilmoituksen tekeminen. Pykälässä säädettäisiin rekisteri-ilmoitusten tekemi-
sen tavoista yleislakeja täydentävästi. Sen 1 momentin mukaan rekisteri-ilmoituksen voisi tehdä 
Liikenne- ja viestintäviraston sähköisessä palvelussa tai toimittamalla ilmoituksen Liikenne- ja 
viestintävirastoon. Ensisijaisena menetelmänä olisi siis ilmoituksen tekeminen suoraan sähköi-
sessä palvelussa, mutta ilmoituksen voisi edelleen toimittaa myös itse, postitse tai sähköpostitse 
Liikenne- ja viestintävirastoon. Rekisteri-ilmoituksen tekijä tai hänen asiamiehensä voisi myös 
toimittaa rekisteri-ilmoituksen henkilökohtaisesti sopimusrekisteröijälle. 

Pykälän 2 momentin mukaan rekisteri-ilmoituksen tekijä olisi tunnistettava esimerkiksi henki-
löllisyystodistuksella, kun hän toimittaa ilmoituksen henkilökohtaisesti sopimusrekisteröijälle. 
Silloin, kun rekisteri-ilmoituksen tekijä asioi Liikenne- ja viestintäviraston sähköisessä palve-
lussa, olisi ilmoituksen tekijä tunnistettava vahvalla sähköisellä tunnistamisella. 
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Digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) 6 §:n 1 momentin mukaan viran-
omainen voi vaatia digitaalisessa palvelussa käyttäjältä sähköistä tunnistamista vain, jos se on 
tarpeen palvelun tai sen tietosisältöön liittyvien käyttöoikeuksien varmistamiseksi tai palvelussa 
tehtävään toimeen liittyvien oikeusvaikutusten vuoksi. Säännöksen tarkoituksena on ohjata vi-
ranomaisia sähköisen tunnistamisen käytössä sekä yhdenmukaistaa tunnistamiseen liittyvät pe-
rusteet ja menettely. Kyseisessä 6 §:n säännöksessä ei ole säädetty sähköisestä tunnistamista-
vasta silloin kun kyse ei ole salassa pidettävistä tiedoista. Koska vesikulkuneuvon rekisteröin-
tiasioissa ei ole kyse salaisista tiedoista, voi valinta siitä, millaista sähköistä tunnistustapaa, ku-
ten vahvaa tunnistamista tai käyttäjätunnukseen ja salasanaan perustuvaa tunnistustapaa käyte-
tään, olla Liikenne- ja viestintäviraston itsensä arvioitavissa. Vahvaa sähköistä tunnistamista 
voi kyseisen lainkohdan mukaan vaatia esimerkiksi silloin, kun käyttäjä pääsee palvelussa kat-
somaan omia tietojaan taikka valtuutuksen perusteella edustamansa henkilön tietoja. Tunnis-
tusta voidaan vaatia myös tilanteissa, joissa palvelussa olevalle lomakkeelle tulee käyttäjän tie-
toja esitiedoiksi sekä tilanteissa, joissa on tarpeen varmistaa henkilön henkilöllisyys, kun pal-
velussa voi tehdä merkittäviä toimia, joihin voi liittyä olennainen vaikutus henkilön etuihin, 
oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Vahvan tunnistamisen avulla Liikenne- ja viestintävirasto voisi 
varmistaa ilmoituksen tekijän henkilöllisyyden eli esimerkiksi vesikulkuneuvon ensirekiste-
röintiä tekevän omistajan, vesikulkuneuvon uuden moottorin muutosrekisteröintiä tekevän hal-
tijan tai vesikulkuneuvon ostajan. 

Ilmoituksella olisi olennainen vaikutus hänen etuihinsa, oikeuksiinsa ja velvollisuuksiinsa ve-
sikulkuneuvoon ja sen moottoriin nähden. Vahvan tunnistamisen vaatimus täyttäisi siten digi-
taalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) 6 §:n 1 momentin vaatimukset. Hal-
lintolain 22 §:n 2 momentin ja sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 9 §:n 
2 momentin mukaan ilmoitusta ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, koska asiakirjassa on tie-
dot lähettäjästä, ellei asiakirjan alkuperäisyyttä ja eheyttä ole syytä epäillä. 

Pykälän 3 momentin mukaan rekisteri-ilmoituksen olisi liitettävä tarvittavat selvitykset ensire-
kisteröinnistä, muutosrekisteröinnistä, luovutusilmoituksesta ja lopullisesta poistosta säädetty-
jen edellytysten täyttymisestä. 

120 §. Vesiliikennerikos. Pykälän 1 momentin 3 kohtaa muutettaisiin niin, että vesiliikenneri-
koksesta ei voisi enää tuomita vesikulkuneuvon päällikköä siitä, että hän toimisi tahallaan tai 
huolimattomuudesta 7 §:n 4 kohdan vastaisesti eli hänellä ei olisi vesikulkuneuvossa käytettä-
vissään asianmukaisia merikarttoja ja merenkulkujulkaisuja, jos matka edellyttää reittisuunnit-
telua matkan pituuden tai muun vastaavan syyn tai olosuhteen vuoksi. Lain 7 §:n 4 kohtaa ei 
kuitenkaan muutettaisi, joten kyseinen päällikön velvoite jäisi voimaan, ja teko voisi tulla tar-
kasteltavaksi silloin, jos päällikkö syyllistyisi esimerkiksi 120 §:n 3 momentissa tarkoitettuun 
liikenneturvallisuuden vaarantamiseen tuota tekoa koskevan kokonaisarvioinnin yhteydessä. 

123 §. Vesikulkuneuvon päällikön yleiset rikkomukset. Pykälän 1 momentin 8 kohdasta poistet-
taisiin viittaus 35 §:ään, jossa säädetään nopeusrajoituksesta, jota on noudatettava kanavilla ja 
avattavien siltojen kautta liikuttaessa. Liikennevirhemaksu nopeusrajoituksen rikkomisesta 
näillä vesialueilla liikuttaessa ei siten enää olisi 70 euroa vaan sama kuin nopeusrajoituksen 
rikkomisesta säädetty liikennevirhemaksu muilla vesialueilla 124 §:n mukaan eli 120 euroa. 
Lain 35 §:n mukainen nopeusrajoitus on yleinen ja sen alkamis- ja päättymiskohdat merkitään 
nopeusrajoitusmerkillä. 

124 §. Nopeusrajoituksen rikkominen vesikulkuneuvolla. Pykälä korvaisi aiemman vastaavan 
pykälän. Sen sanamuoto vastaisi tekijän osalta paremmin vakavampaa tekoa koskevan 120 §:n 
2 momentin vesiliikennerikosta koskevaa tunnusmerkistöä. 
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125 §. Rekisteröintirikkomukset. Pykälän otsikko olisi uusi. Uusi pykälä korvaisi aiemman 125 
§:n vesikulkuneuvon omistajan tai haltijan rekisteröintirikkomusta koskevan sääntelyn. Sen 1 
momentissa säädettäisiin 70 euron liikennevirhemaksu 112 §:n tahallisesta tai huolimattomasta 
rikkomisesta eli rekisteröitävän vesikulkuneuvon käytöstä vesiliikenteessä ennen kuin vesikul-
kuneuvo on merkitty rekisteriin ja 118 §:n tahallisesta tai huolimattomasta rikkomisesta eli ve-
sikulkuneuvon käytöstä ilman, että se on varustettu rekisteritunnuksella. Lisäksi siinä säädettäi-
siin liikennevirhemaksu 117 §:ssä tarkoitetun velvollisuuden tahallisesta tai huolimattomasta 
rikkomisesta pitää rekisteröintitodistus vesikulkuneuvossa mukana silloin kun sitä käytetään. 

Nykyisin saman suuruinen liikennevirhemaksu 112 §:n ja 118 §:n sisältämän kiellon vastaisesta 
toiminnasta voidaan määrätä vain vesikulkuneuvon omistajalle tai haltijalle. Lain 117 §:n vas-
taisesta, tahallisesta tai huolimattomasta teosta tuomitaan nykyisin päällikkö 120 §:n 1 momen-
tin 3 kohdan mukaan sakkoon. Sellaiselle vesikulkuneuvon omistajalle tai haltijalle, joka ei ole 
samalla myös vesikulkuneuvon päällikkö, määrätään nykyisin samasta teosta sen sijaan 70 eu-
ron liikennevirhemaksu.  Muutos merkitsisi sitä, että kaikkia momentissa mainittuja tekoja pi-
dettäisiin jatkossa yhtä moitittavina ja että kaikista näistä teoista voitaisiin määrätä vain liiken-
nevirhemaksu. Sakkorangaistusta päällikön vastuun rikkomisesta 120 §:n 1 momentin 3 kohdan 
mukaan ei enää voitaisi tuomita päällikölle siitä, että hänellä ei olisi vesikulkuneuvossa 117 ja 
119 §:n tarkoittamia asiakirjoja koska päällikön vastuuta koskevaa 7 §:n 6 kohtaa muutettaisiin 
saman aikaisesti kumoamalla tuota vastuuta koskeva lainkohta päällikön vastuusta. 

Muutos tarkoittaisi myös sitä, että tämän 125 §:n 1 momentin tarkoittama liikennevirhemaksu 
voitaisiin määrätä riippumatta siitä, kuka tekijä olisi ja olisiko hän vesikulkuneuvon omistaja, 
haltija tai päällikkö. Lisäksi liikennevirhemaksu voitaisiin nyt myös määrätä siitä, että vesikul-
kuneuvon omistaja, haltija tai sen päällikkö antaa tahallaan tai huolimattomuudesta jonkun toi-
sen henkilön käyttää sitä 112 §:n tai 118 §:n vastaisesti. Tämä muutos olisi omiaan edistämään 
esimerkiksi vastuullista oman veneen tai muun vesikulkuneuvon vuokrausta, kun myös tällai-
selle henkilölle voitaisiin määrätä liikennevirhemaksu. Yhdestä teosta tai laiminlyönnistä voi-
taisiin kuitenkin määrätä liikennevirhemaksu vain yhdelle henkilölle.  Näin ollen maksu voitai-
siin määrätä vain esimerkiksi päällikölle, joka käyttää vesikulkuneuvoa säännöksessä mainittu-
jen tekojen vastaisesti tai vain sille, kuten omistajalle tai haltijalle, joka sitä antaa käyttää. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin vesikulkuneuvon omistajan rekisteri-ilmoituksia koske-
vasta liikennevirhemaksusta vastaavasti kuin nykyään säädetään 125 §:n 1 momentissa. Sen 
mukaan omistajalle määrätään 70 euron liikennevirhemaksu, jos hän tahallisesti tai huolimatto-
muudesta jättää tekemättä 114 §:ssä säädetyn ensirekisteröintiä koskevan rekisteri-ilmoituksen 
tai 116 §:ssä tarkoitetun lopullista poistoa koskevan rekisteri-ilmoituksen. 

Pykälän 3 momentti vastaisi nykyisen 125 §:n 2 momentin 2 kohtaa. Sen mukaan vesikulku-
neuvon omistajalle tai haltijalle, joka tahallaan jättää tekemättä määräajassa 115 §:n tarkoitta-
man muutosrekisteröinnin, määrätään 70 euron liikennevirhemaksu. 

133 §. Muutoksenhaku. Pykälän viittaukset hallintolainkäyttölakiin (586/1996) tarkistettaisiin 
vastaamaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettua lakia (808/2019). Pykälän 1 momentin 
mukaan vesiliikennelaissa tarkoitettuun päätökseen saisi vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta 
säädetään hallintolaissa (434/2003). Lisäksi 1 momentissa olisi informatiivinen viittaus siitä, 
että muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 
annetussa laissa. Pykälän 2 momentin mukaan päätös voitaisiin panna täytäntöön oikaisuvaati-
muksesta tai valituksesta huolimatta. 
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9  Lakia alemman asteinen sääntely  

Esitys sisältää uusia määräyksenantovaltuuksia Liikenne-ja viestintävirastolle. Nämä määräyk-
senantovaltuudet liittyisivät 33 §:ssä tarkoitettuihin menettelyihin, joita on noudatettava kana-
villa ja avattavien siltojen kautta liikuttaessa, 41 §:ssä tarkoitettuun huvialuksen päällikön päte-
vyysvaatimuksiin, 48 §:ssä tarkoitettuihin turvalaitteita koskeviin määräyksiin, 56 §:ssä tarkoi-
tettuun valo-opasteiden sijoittamista ja ulkoasua koskevaan sääntelyyn, 57 §:n vesiliikenne-
merkkien vaikutusaluetta koskevaan sääntelyyn sekä 116 a §:n mukaisesti rekisteri-ilmoituk-
seen ja sen tekotapoihin. 

10  Voimaantulo  

Ehdotetaan, että laki tulee voimaan 1.7.2021. 

11  Toimeenpano ja seuranta  

Ehdotetun lakiehdotuksen toimeenpanosta ja tiedotuksesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto, 
joka myös seuraa esityksessä ehdotettujen velvoitteiden toteutumista ja niiden vaikutusta sään-
nöllisesti. 

12  Suhde muihin es ityksi in  

Eduskunnalla ei ole käsittelyssä muita esityksiä, jotka voivat olla riippuvaisia tästä esityksestä 
tai päinvastoin. Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteilla sähköisen viestinnän palve-
luista annetun lain (917/2014) muutos, jota valmistellaan ilmailulain (864/2014) muutoksen yh-
teydessä. Muutoksella olisi merkitystä meriradiolähettimien käytön valvontaan liittyvään Tullin 
toimivaltaan. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskaudella 2021. 

13  Suhde perustuslaki in ja  säätämisjärjestys  

Perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset ovat lailla säätäminen, lain täsmällisyys ja tarkka-
rajaisuus, rajoituksen hyväksyttävyys, rajoituksen suhteellisuus, perusoikeuden ydinalueen kos-
kemattomuus, oikeusturvajärjestelyjen riittävyys ja ihmisoikeusvelvoitteiden noudattaminen. 
Lisäksi perustuslakivaliokunta on korostanut hallituksen esitysten valmistelun kehittämistä niin, 
että säätämisjärjestysperusteluissa tarkasteltaisiin ehdotuksia myös perustuslain 22 §:n mukai-
sen perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvoitteen eikä ainoastaan perus- ja ihmisoikeusristi-
riitojen kannalta (PeVL 52/2014 vp, s. 3/I) 

Esityksen perusoikeusliitännäiset ehdotukset ovat täsmällisiä, ajallisesti rajattuja, ja perustel-
lussa suhteessa suojeltaviin oikeushyviin nähden. Ehdotettu sääntely on rajattu vain siihen laa-
juuteen, joka on katsottava sen taustalla olevien tavoitteiden kannalta välttämättömäksi ja oi-
keasuhtaiseksi. Ehdotuksilla ei puututa perustuslaissa turvattujen oikeuksien ydinalueelle. 

Esitys sisältää useita säännösehdotuksia, joilla tavoitellaan perusoikeuksien toteutumista kuten 
perustuslain 7 §:ssä tarkoitettua oikeutta elämään. Näiden säännösten tavoitteena on vesiliiken-
teen turvallisuuden tai yleisen turvallisuuden lisääminen. Vesiliikenteen turvallisuutta edistäi-
sivät esimerkiksi esitetyt tarkennukset vesiväylien merkitsemisestä ja vesiliikenteen ohjaami-
sesta kuten merenkulun turvalaitteista, vesiliikennemerkeistä ja valo-opasteista. 

Yhdenvertaisuus (6 §), liikkumisvapaus (9 §) ja omaisuudensuoja (15 §) 
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Ehdotettua lain 33 §:n 1 momentin lisäystä pelastus- ja virkatehtävissä liikkuvien henkilöiden 
pääsystä vesikulkuneuvoillaan sulkukanavaan ennen muilla vesikulkuneuvoilla liikkuvia, sa-
moin kuin pykälän 3 momentin mahdollistamaa etusijajärjestystä, jonka mukaan esimerkiksi 
matkustaja-alusten ja muiden kauppa-alusten ohjailusta tai hallinnasta vastaavat henkilöt voisi-
vat ohittaa muut vesillä liikkujat sulkukanavalle päästäkseen, voidaan tarkastella perustuslain 6 
§:n yhdenvertaisuutta ja 9 §:n liikkumisvapautta koskevan perusoikeuden näkökulmasta. Tämän 
sääntelyn tarkoituksena on kuitenkin turvallisuuden edistäminen, joten sääntelyn avulla pyritään 
toteutettaman perustuslain 7 §:n oikeutta elämään.  Kauppa-alusten etusijan avulla voidaan 
myös jossain määrin turvata perustuslain 18 §:n oikeutta elinkeinon ja ammatin harjoittamiseen. 
Kyseinen sääntely on myös pyritty kirjoittamaan mahdollisimman täsmällisesti, tarkkarajaisesti 
ja oikeasuhtaisesti. 

Ehdotettua lain 33 §:n 2 momentin lisäystä, jonka mukaan eräiden vesikulkuneuvotyyppien 
käyttäjien pääsyä sulkukanavalle voitaisiin rajoittaa tai pääsy voitaisiin kieltää jos sulkukanava 
olisi vaarallinen, voidaan myös tarkastella perustuslain yhdenvertaisuutta koskevan 6 §:n ja liik-
kumisvapautta koskevan 9 §:n näkökulmasta. Sääntely olisi kuitenkin tarpeen, koska eräät van-
hat sulkukanavat ovat rakenteeltaan ja virtaukseltaan sellaisia, ettei niiden käyttö ole turvallista 
kaikille nykyisin käytössä oleville vesikulkuneuvoille. Sääntelyn avulla voitaisiin ehkäistä on-
nettomuudet vanhoilla sulkukanavilla niin tällaista vesikulkuneuvoa käyttäville henkilöille, 
muulle siinä kuljetettaville henkilölle kuin kyseisille vesikulkuneuvoille. Sääntely olisi siten 
välttämätöntä paitsi perustuslain 7§:n turvaamiseksi, myös sen 15 §:n omaisuudensuojan tur-
vaamiseksi, minkä lisäksi se olisi oikeasuhteista ja tarkkarajaista. 

Esitettävän lain 108 §:n muutos sisältää vesikulkuneuvojen varustevaatimuksia koskevia täs-
mennyksiä tarkentamalla näitä vaatimuksia huvialusten osalta. Tämäkin sääntely edistää vesi-
liikenteen turvallisuutta ja siten perustuslain 7§:ssä tarkoitettua oikeutta elämään. Toisaalta ky-
seisen sääntelyn voi katsoa periaatteessa olevan omiaan rajoittamaan perustuslain 9 §:ssä tar-
koitettua liikkumisvapautta. Koska kyseinen sääntely koskee vain huvialusten radiolaitteita ja 
tämä velvoite sisältyy jo voimassa olevaan aluspalvelulakiin, sen ei voi katsoa käytännössä ra-
joittavan liikkumisvapautta. Lainkohta on kuitenkin pyritty kirjoittamaan mahdollisimman täs-
mällisesti, tarkkarajaisesti ja oikeasuhtaisesti. 

Varustevaatimuksia ja edellä mainittuja tiettyjen vesikulkuneuvojen käyttökieltoja ja rajoituksia 
koskevia säännöksiä on myös tarkasteltava perustuslain 15 §:ssä tarkoitetun omaisuudensuojan 
rajoittamisen kannalta. Omaisuudensuojan osalta arvioidaan vesikulkuneuvon omistajan käyt-
töoikeuksien ja määräämisvallan erilaisia rajoituksia. Perustuslakivaliokunta on lausunnoissaan 
todennut, että omaisuus ei ole perustuslain suojaama kaikkia käyttörajoituksia vastaan, ja että 
omistajan oikeuksia voidaan rajoittaa lailla, joka täyttää perusoikeutta rajoittavalta lailta vaadi-
tut yleiset edellytykset (PeVM 25/1994 vp). Perustuslakivaliokunnan vakiintuneen käytännön 
mukaan tavallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä voidaan säätää laki, joka ei loukkaa omistajan 
oikeutta omaisuutensa normaaliin, kohtuulliseen ja järkevään käyttöön (PeVL 1/1996 vp). Ve-
sikulkuneuvon turvallisuutta lisäävä uusi varustevaatimus tai vesikulkuneuvon käytön kielto tai 
rajoitus tilanteissa, joissa sen käyttö voisi olla selvästi vaarallista jollekin henkilölle, vesikulku-
neuvolle tai muulle omaisuudelle, ei siten olisi omiaan loukkaamaan sen omistajan omaisuu-
densuojaa. 

Tiettävästi perustuslakivaliokunta ei ole esittänyt tässä esityksessä muuten huomioon otettavia 
kannanottoja, jotka olisivat liittyneet hengen ja terveyden suojelemiseen tai liikkumisvapauden 
rajoittamiseen esimerkiksi varusteita koskeviin vaatimuksiin esityksissä, joiden tarkoituksena 
on ollut liikenneturvallisuuden edistäminen. Oikeuskirjallisuudessa on todettu (Kiiski — Tol-
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vanen, Uusi tieliikennelaki 2020, Edita 2021), että liikenneturvallisuutta käytetään oikeudelli-
sena apukäsitteenä hengen, terveyden ja omaisuuden suojelemisesta puhuttaessa. Liikennetur-
vallisuus-käsitteenä ilmentää näiden, aivan keskeisten perusoikeuksien suojelutavoitetta. 

Yksityiselämän suoja (10 §) 

Esitystä voidaan arvioida myös perustuslain 10 §:ssä tarkoitetun yksityiselämän suojan valossa 
kielto- ja rajoitusasioihin liittyviä julkisia kuulutuksia koskevan sääntelyn osalta (102 §). Perus-
tuslain 10 §:n 1 momentin mukaan jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu, ja 
henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. Myös EU:n perusoikeuskirjan 8 artiklan 
mukaan jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan. 

Viranomaisen oikeutta käsitellä henkilötietoja tulee arvioida Euroopan unionin yleisen tieto-
suoja-asetuksen4 ja kansallisen henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön perusteella. 
Henkilötietojen käsittelyn tulee olla asiallisesti perusteltua viranomaisen toiminnan kannalta. 

Perustuslakivaliokunta on vakiintuneessa lausuntokäytännössään todennut, että henkilötietojen 
suojan toteutuminen tulisi ensisijaisesti taata yleisen tietosuoja-asetuksen ja sitä täydentävän ja 
täsmentävän tietosuojalain nojalla. Valiokunnan mukaan kansallisen erityislainsäädännön sää-
täminen tulisi varata vain tilanteisiin, joissa se on sallittua tietosuoja-asetuksen kannalta ja vält-
tämätöntä henkilötietojen suojan toteuttamiseksi perustuslainmukaisella tavalla. Perustuslaki-
valiokunta kiinnittää mietinnössään PeVL 14/2018 vp, erityistä huomiota sääntelytarpeeseen 
silloin, kun henkilötietoja käsittelee viranomainen. Valiokunta on samassa mietinnössään to-
dennut, että viranomaisen tehtävä ja toimivaltuudet tulee kuvata lainsäädännössä niin, että hen-
kilötietojen käsittelyn oikeusperusta ja tarkoitus voidaan perustellusti siitä johtaa toiminnan ta-
voite huomioon ottaen. Perustuslakivaliokunnan lausunnossa PeVL 2/2018 vp todetaan, että 
henkilötietojen suojan kannalta tärkeinä sääntelykohteina voidaan pitää ainakin rekisteröinnin 
tavoitetta, rekisteröitävien henkilötietojen sisältöä, niiden sallittuja käyttötarkoituksia mukaan 
luettuna tietojen luovutettavuus sekä tietojen säilytysaikaa henkilörekisterissä ja rekisteröidyn 
oikeusturvaa. Näiden seikkojen sääntelyn lain tasolla tulee lisäksi olla kattavaa ja yksityiskoh-
taista. 

Esitetyn 102 §:n julkisiin kuulutuksiin liittyvä henkilötietojen käsittelyä koskeva sääntely pe-
rustuisi tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c- alakohdan mukaiseen rekisterinpitäjän eli 
tässä tapauksessa Liikenne- ja viestintäviraston lakisääteiseen tehtävään. 

Esityksen 102 §:n muutoksen tavoitteena on korvata lain nykyinen, julkista kuulemista koskeva 
sääntely uuden hallintolain mukaiseksi. Julkisen kuulutuksen tavoitteena on yhä muun muassa 
vesialueen omistajan oikeuksien huomioon ottaminen minkä vuoksi hänen kuulemisensa ky-
seistä vesialuetta koskevan kielto- ja rajoitusasian yhteydessä. on tärkeää. Kuuleminen on vält-
tämätöntä omistajan perustuslain 15 §:n omaisuudensuojan vuoksi. 

Liikenne- ja viestintävirasto voi vesiliikennelain 101 §:n 1 momentin mukaisesti kieltää vesi-
kulkuneuvolla liikkumisen määräajaksi tai toistaiseksi määrätyllä vesialueella tai rajoittaa sitä. 
Kielto tai rajoitus voidaan määrätä vain, jos se olisi tarpeen liikenteen, ympäristön, kalastuksen 
tai muun elinkeinon suojaamiseksi taikka yleisen luonnon virkistyskäytön tai muun yleisen 
edun vuoksi.  Liikenne- ja viestintävirasto voi lisäksi vesiliikennelain 101 §:n 2 momentin mu-
kaan aluekohtaisesti kieltää tietyn moottorikäyttöisen vesikulkuneuvotyypin käytön tai rajoittaa 

                                                      
4 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (2016/679) luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötie-

tojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta. 
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sitä, jos sen käyttämisestä aiheutuu erityisen huomattavaa haittaa luonnolle tai muulle ympäris-
tölle, kalastukselle tai muulle elinkeinolle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle ylei-
selle edulle. Näin ollen rekisteröinnin tavoitteesta on säännelty kattavasti ja yksityiskohtaisesti 
ja sääntely on omiaan edistämään paitsi perustuslain omaisuudensuojaa, myös ympäristönsuo-
jelua. 

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnis-
tettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Tunnistettavissa olevana tietona pi-
detään sellaista luonnollista henkilöä koskevaa tietoa, josta voidaan suoraa tai epäsuorasti tun-
nistaa henkilö erityisesti tunnistetietojen kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verk-
kotunnistetietojen tai yhden tai useamman hänelle tavanomaisen fyysisen, fysiologisen, geneet-
tisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella. Perustuslaki-
valiokunta on lausuntokäytännössään todennut, että henkilötietojen sekä yksityiselämän suojan 
kannalta on tärkeää, että tietoverkossa julkaistavissa asiakirjoissa julkaistaan ainoastaan tiedon-
saannin kannalta välttämättömät henkilötiedot (PeVL 63/2014 vp, s. 5). 

Henkilötietojen sisällön ja käyttötarkoituksen osalta 102 §:ssä tarkoitetussa julkisessa kuulutuk-
sessa julkaistaan käytännössä vain asiaa käsittelevän virkamiehen tiedot, jotta häneen voi olla 
yhteydessä. Kuulutukseen voidaan liittää hakemus, mutta siitä olisi nyt poistettu kaikki hakijan 
henkilötiedot mukaan lukien hänen nimensä. Hakijan nimeä ja häntä koskevia muita henkilö-
tietoja voisi pitää tietosuoja-asetuksen mukaisena tunnistettavissa olevana, luonnollista henki-
löä koskevana tietona, joka voidaan perustuslakivaliokunnan mukaan julkaista tietoverkossa 
julkaistavissa asiakirjoissa vain, jos se on välttämätöntä. 

Näin ollen voi todeta, että tietosuoja-asetuksen edellyttämä tietojen minimointivaatimus on 
otettu huomioon eikä kuulutuksessa julkaista tarpeettomia henkilötietoja. 

Esityksessä ehdotettu tietojen käsittely olisi Liikenne- ja viestintävirastossa asianmukaista, koh-
tuullista ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvää ja se perustuisi edellä kuvattuun tarkoitukseen ja 
sääntelyyn. 

Näin ollen voidaan arvioida, että esitetty julkisia kuulutuksia koskeva viranomaisen oikeus kä-
sitellä henkilötietoja yleisessä tietoverkossa vastaisi tietosuoja-asetukseen henkilötietojen käsit-
telyä koskevia yleisiä periaatteita. 

Julkiseen kuulutukseen ja sen julkaisemiseen sovellettaisiin hallintolain 62 a §:ä ja 62 b §:ä. 
Mainitut pykälät ovat tulleet voimaan 1.1.2020. Hallintolain 62 b §:ssä säädetään tietojen jul-
kaisemisesta julkista kuulutusta toimitettaessa. Hallintolain muuttamista koskevassa hallituksen 
esityksessä (HE 239/2018 vp) todetaan, että koska toimivalta julkisten kuulutusten toimittami-
seen johtuisi aina erityislain säännöksestä, ehdotetun 62 b §:n suhdetta tietosuoja-asetukseen 
tulee myös viimeksi mainituilta osin arvioida asianomaisen muun lainsäädännön yhteydessä, 
jos on mahdollista, että yleisessä tietoverkossa julkaistavaan kuulutukseen ja kuulutettaviin 
asiakirjoihin saattaa sisältyä henkilötietoja. 

Hallintolain 62 a §:n 1 momentin mukaan tiedoksianto toimitetaan julkaisemalla kuulutus ja 
kuulutettava asiakirja yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla. Tarpeen vaatiessa 
kuulutus julkaistaan myös asian vaikutusalueen sanomalehdessä tai muulla viranomaisen päät-
tämällä tavalla. Jos kuulutusta ei voida tietoliikennehäiriöiden tai muun tähän rinnastettavan 
syyn vuoksi julkaista viranomaisen verkkosivuilla, se on julkaistava lisäksi virallisessa leh-
dessä. Kuulutus ja kuulutettava asiakirja on pidettävä yleisessä tietoverkossa viranomaisen 
verkkosivuilla yleisesti nähtävillä 14 vuorokautta. 
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Liikenne- ja viestintäviraston olisi myös annettava asiaa koskeva päätös tiedoksi noudattamalla 
samaa menettelyä kuin mitä kuulemisesta kyseisessä lainkohdassa säädetään. 

Hallintolain 62 a §:n 2 momentin mukaan silloin kun asiakirjan tiedoksisaannista alkaa kulua 
muutoksenhakuaika tai muu vastaanottajan oikeuteen vaikuttava määräaika, kuulutus ja kuulu-
tettava asiakirja on pidettävä yleisesti nähtävillä mainitun määräajan päättymiseen asti. Muistu-
tus kielto- tai rajoitusesityksen johdosta olisi siksi toimitettava Liikenne- ja viestintävirastolle 
14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentti sisältää tarkemmat säännökset kuulutuksen sisällöstä. Kuulu-
tuksesta on käytävä ilmi, mitä asia koskee sekä maininta siitä, missä ja mihin ajankohtaan 
saakka asiakirja pidetään nähtävillä. Kuulutuksessa on lisäksi mainittava ajankohta, jona se on 
julkaistu viranomaisen verkkosivuilla ja todettava, että tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen 
seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Jos kuulutusta ei ole voitu julkaista 
viranomaisen verkkosivuilla, kuulutuksessa on todettava tiedoksisaannin tapahtuneen seitse-
mäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä. 

Kuulutusta koskevien henkilötietojen julkaisemiseen sovellettaisiin hallintolain 62 b §:ää, jonka 
mukaan henkilötiedot voitaisiin julkaista sen estämättä, mitä viranomaisten toiminnan julkisuu-
desta annetun lain (621/1999) 16 §:n 3 momentissa säädetään. Julkisuuslain 16 §:n 3 momentin 
mukaan viranomaisen henkilörekisteristä saa antaa henkilötietoja sisältävän kopion tai tulosteen 
tai sen tiedot sähköisessä muodossa, jollei laissa ole toisin erikseen säädetty, jos luovutuksen-
saajalla on henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaan oikeus tallettaa ja käyttää sel-
laisia henkilötietoja. Hallintolain 62 b §:n mukaan asiakirjan nähtäville asettamista koskevan 
ilmoituksen sekä julkisen kuulutuksen ja kuulutettavan asiakirjan tiedot saadaan julkaista, jollei 
salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Henkilötiedoista julkaistaan kuitenkin aino-
astaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot ja ne voidaan julkaista sen estä-
mättä, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 momentissa säädetään. 
Asiakirjan nähtäville asettamista koskevan ilmoituksen sekä julkisen kuulutuksen ja kuulutet-
tavan asiakirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava yleisestä tietoverkosta viranomaisen 
verkkosivuilta edellä 62 §:n 3 momentissa ja 62 a §:n 2 momentissa tarkoitetun nähtävillä pito-
ajan kuluttua. 

Seuraamukset ja oikeusturva 

Eräitä muutosehdotuksia on tarkasteltava perustuslain 8 §:n rikosoikeudellista laillisuusperiaa-
tetta ja 21 §:n oikeusturvaa koskevan perusoikeussääntelyn kannalta. Ehdotettavalla 123 §:n 
muutoksella sanktion määrä yhdenmukaistettaisiin kanavilla ja avattavien siltojen kautta liik-
kuvien ja muilla vesialueilla liikkuvien kesken. Nopeusrajoitusta koskevalla 124 §:n muutok-
sella voitaisiin määrätä lievemmästä nopeusrajoituksen rikkomisesta liikennevirhemaksu muul-
lekin henkilölle kuin vesikulkuneuvon päällikölle. Lisäksi ehdotettavalla 125 §:n muutoksella 
laajennettaisiin mahdollisuutta määrätä liikennevirhemaksu rekisteröimättömän tai rekisteritun-
nuksettoman vesikulkuneuvon käyttämisestä vesikulkuneuvon omistajan ja haltijan lisäksi 
myös muulle henkilölle, kuten vesikulkuneuvon päällikölle. 

On huomattava, että nämä muutosehdotukset koskisivat liikennevirhemaksun määräämistä. Lii-
kennevirhemaksu poikkeaa rangaistuksesta. Perustuslakivaliokunnan käytännössä liikennevir-
hemaksun kaltaisia maksuja on pidetty lainvastaisesta teosta määrättävinä sanktioluonteisina 
hallinnollisina seuraamuksina. Perustuslakivaliokunta on asiallisesti rinnastanut rangaistusluon-
teisen taloudellisen seuraamuksen rikosoikeudelliseen seuraamukseen (ks. esim. PeVL 2/2017 
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vp, s. 4-5, PeVL 14/2013 vp ja PeVL 17/2012 vp). Liikennevirhemaksua voidaan pitää siis 
luonteeltaan sekä hallinnollisena sanktiona että rangaistuksena. 

Liikennevirhemaksun määräämisessä sovellettaisiin hallintolakia mukaan lukien sen kuule-
mista koskevia menettelyjä. Hallintolain 34 §:n 1 momentin mukaan asianosaiselle on ennen 
asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sel-
laisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. 

Hallinnollisen seuraamuksen määräämiseen sisältyy julkisen vallan käyttöä, joten määräämisen 
yleisistä perusteista on säädettävä lailla (PeVL 9/2018 vp). Laissa on säädettävä täsmällisesti ja 
selkeästi maksuvelvollisuuden ja maksun suuruuden perusteista sekä maksuvelvollisen oikeus-
turvasta samoin kuin lain täytäntöönpanon perusteista (ks. esim. PeVL 17/2012 vp, PeVL 
9/2012 vp, s. 2/I, PeVL 57/2010 vp). Lisäksi säännösten tulee täyttää sanktioiden oikeasuhtai-
suuteen liittyvät vaatimukset. 

Myös perustuslain 8 §:n mukainen rikosoikeudellinen laillisuusperiaate edellyttää, että rikok-
sesta seuraavat rangaistukset ja muut seuraamukset tulee määritellä laissa. Rangaistussäännök-
sen sanamuodon perusteella tulee olla ennakoitavissa, onko jokin toiminta tai laiminlyönti ran-
gaistavaa. 

Perustuslakivaliokunta on katsonut, että rangaistussäännösten tulee täyttää perusoikeuden ra-
joittamiseen kohdistuvat yleiset edellytykset ja kulloisestakin perusoikeussäännöksestä mahdol-
lisesti johtuvat erityiset edellytykset (PeVL 20/2002 vp, s. 6/II).5 Perusoikeuksien rajoitusedel-
lytyksistä hyväksyttävyysvaatimus edellyttää, että kriminalisoinnille on oltava painava yhteis-
kunnallinen tarve ja perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävä peruste. Suhteellisuusvaa-
timuksen johdosta on arvioitava, onko kriminalisointi välttämätön sen taustalla olevan oikeus-
hyvän suojaamiseksi ja onko vastaava tavoite saavutettavissa muulla, perusoikeuteen vähem-
män puuttuvalla keinolla kuin kriminalisoinnilla. Myös rangaistusseuraamuksen ankaruuden tu-
lee olla oikeasuhtainen. 

Ehdotetuilla 123 ja 124 §:n muutoksilla edistettäisiin perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuutta kun, 
liikennevirhemaksun määrä olisi jatkossa sama, riippumatta siitä, missä henkilö liikkuu ja riko-
taanko nopeusrajoitusta kanavilla tai avattavilla silloilla liikuttaessa vai muulla vesialueella. 
Ehdotettu sääntely on turvallisuuden kannalta välttämätöntä ja oikeasuhtaista. Se täyttää myös 
täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimukset. 

Rekisteröintirikkomusta koskevalla 125 §:n muutoksella voitaisiin määrätä vesikulkuneuvon 
omistajan ja haltijan lisäksi myös muulle henkilölle, kuten vesikulkuneuvon päällikölle, 70 eu-
ron liikennevirhemaksu siitä, että vesikulkuneuvoa käytetään tai annetaan käyttää ilman, että 
sitä ei ole rekisteröity tai sillä ei ole rekisteritunnusta. Itse käyttökielto sisältyy nykyiseen lakiin 
eikä sitä ole tarkoitus muuttaa. Nykyisen vesiliikennelain 112§:n 1 momentin mukaan rekiste-
röitävän vesikulkuneuvon käyttö on kielletty ennen kuin se on merkitty rekisteriin ja lain 118§:n 
2 momentin mukaan rekisteröitävän vesikulkuneuvon käyttö on kielletty, ellei sitä ole varustettu 
rekisteritunnuksella. Kielto käyttää vesikulkuneuvoa ilman rekisteröintitodistusta sisältyy 117 
§:n 4 momenttiin ja kielto käyttää vesikulkuneuvoa ilman koetunnusta 119 §:n 3 momenttiin. 
Pykälän muutos selkeyttäisi ja kokoaisi yhteen rekisteröintiä koskevan rikkomussääntelyn elin-
keinonharjoittajaa koskevaa rikkomusta lukuun ottamatta. Se merkitsisi myös sitä, että päälli-
kölle ei voitaisi enää tuomita sakkoa rekisteröintitodistuksen tai koetunnuksen puutteesta vesi-

                                                      
5 Ks. myös PeVL 17/2006 vp, s. 2. 
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kulkuneuvossa, jolloin kaikista rekisteröintirikkomuksista voitaisiin määrätä vain liikennevir-
hemaksu. Muutokselle on selvä yhteiskunnallinen tarve, koska nykyinen järjestelmä on ollut 
vaikeaselkoinen valvovien viranomaisten kannalta.  Muutos on todennäköisesti myös omiaan 
lisäämään vastuullista veneiden vuokrausta. Rekisteröintirikkomusta koskevan pykälän muutos 
perustuisi siis lakiin ja sääntely olisi oikeasuhtaista, täsmällistä ja tarkkarajaista. 

Viraston määräystenantovaltuudet ja lainsäädäntövallan siirtäminen (80 §) 

Perustuslain 80 §:n 2 momentin mukaan muu viranomainen voidaan lailla valtuuttaa antamaan 
oikeussääntöjä määrätyistä asioista, jos siihen on sääntelyn kohteeseen liittyviä erityisiä syitä 
eikä sääntelyn asiallinen merkitys edellytä, että asiasta säädetään lailla tai asetuksella. Valtuu-
den tulee olla soveltamisalaltaan täsmällisesti rajattu. Lisäksi perustuslaista johtuu, että valtuu-
den kattamat asiat on määriteltävä tarkasti laissa. 

Perustuslakivaliokunta on lausuntokäytännössään todennut perustuslain 80 §:n 2 momentin so-
veltamisesta, että asetuksenantovaltuuksiin verrattuna tällaiseen valtuuteen kohdistuu yleistä 
tarkkarajaisuusvaatimusta pidemmälle menevä vaatimus valtuuden kattamien asioiden määrit-
telemisestä tarkasti laissa. Valtuuden tulee lisäksi perustuslain nimenomaisen säännöksen mu-
kaan olla soveltamisalaltaan täsmällisesti rajattu (PeVL 46/2001 vp, ja PeVL 16/2002 vp). 

Perustuslakiuudistuksen yhteydessä tekninen ja vähäisiä yksityiskohtia koskeva sääntely, johon 
ei liity merkittävää harkintavallan käyttöä, on mainittu esimerkkinä viranomaisen norminanto-
vallasta (HE 1/1998 vp, PeVL 16/2002 vp ja PeVL 19/2002 vp). 

Esitysehdotukseen sisältyy useita tarkennuksia Liikenne- ja viestintäviraston valtuuteen antaa 
määräyksiä sekä joitain uusia Liikenne- ja viestintävirastolle osoitettuja määräyksenantoval-
tuuksia, jotka kaikki on kuvattu kohdassa ”alemman asteinen sääntely”. Näissä valtuuksissa on 
kyse teknisluonteisista asioista, joihin tällä virastolla on asiantuntemus. Viraston toimiala huo-
mioon ottaen on siksi olemassa perustuslaissa tarkoitettuja erityisiä syitä, joiden vuoksi viras-
tolle ehdotetut määräystenantovaltuudet ovat sopusoinnussa perustuslain 80 §:n 2 momentin 
kanssa. 

Soveltaminen Ahvenanmaalla 

Lain soveltaminen Ahvenanmaan maakunnassa määräytyy Ahvenanmaan itsehallintolain 
(1144/1991, jäljempänä itsehallintolaki) perusteella. Valtakunnan lakia sovelletaan myös maa-
kunnassa, jos laissa säädetään asioista, jotka itsehallintolain mukaan kuuluvat valtakunnan lain-
säädäntövallan piiriin. Vastaavasti valtakunnan lakia ei sovelleta maakunnassa, jos lainsäädän-
tövalta lailla säänneltävissä asiaryhmissä kuuluu maakunnalle. 

Itsehallintolain 18 §:n 21 kohdan mukaan veneliikennettä ja paikallisen meriliikenteen väyliä 
koskevat asiat kuuluvat maakunnan lainsäädäntövaltaan. Kauppamerenkulun ja kauppameren-
kulun väylien sääntely kuuluu itsehallintolain 27 §:n 13 kohdan mukaan valtakunnan lainsää-
däntövaltaan. 

Itsehallintolain 27 §:n 13 kohdan perustelujen mukaan valtakunnan kauppamerenkulkua koske-
vaan lainsäädäntövaltaan kuuluvat merenkulun laivaväen pätevyyksiä koskevat asiat. Esitetyssä 
vesiliikennelain muutosta koskevassa laissa täsmennettäisiin kansainvälistä huviveneenkuljet-
tajankirjaa koskevia vaatimuksia. Ehdotus liittyy huvialusten pätevyysvaatimuksiin ja pääosin 
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vapaa-ajan liikkumiseen. Koska kyseinen pätevyys ei kuulu kauppamerenkulun laivaväkeä kos-
keviin pätevyyksiin, sen osalta lainsäädäntövalta kuuluu maakunnalle itsehallintolain 18 §:n 14 
kohdan opetusta koskevana asiana. 

Valtakunnan lainsäädäntövaltaan kuuluu kauppamerenkulun väylien väylänpito ja niillä nouda-
tettava sääntely riippumatta vesikulkuneuvon käyttötarkoituksesta. Koska esitetyn lain meren-
kulun turvalaitteita ja liikennemerkkejä koskeva sääntely kohdistuu sekä huviveneilyyn että 
kauppamerenkulkuun, lain vesiväylien merkitsemistä ja vesiliikenteen ohjaamista koskeva 
sääntely kuuluu valtakunnan toimivaltaan. 

Maakunnan lainsäädäntövaltaan kuuluu sen sijaan paikallisten, muiden kuin kauppamerenkulun 
väylien ylläpito ja näillä väylillä käytettävien turvalaitteiden ylläpito sekä kauppamerenkulun 
väylien ulkopuolisten väylien alueellisia kieltoja ja rajoituksia koskeva sääntely. Samoin maa-
kunnan lainsäädäntövaltaan kuuluu myös paikallisten kanavien ja avattavien siltojen kautta kul-
kevan liikenteen erityinen sääntely. 

Myös esitetyn lain veneiden rekisteröintiä ja tavallisten veneiden ja pienempien vesikulkuneu-
vojen varusteita ja teknisiä määräyksiä koskeva sääntely kuuluu maakunnan lainsäädäntöval-
taan. 

Edellä esitetyn perusteella, hallituksen näkemyksen mukaan, lakiehdotukset voitaisiin käsitellä 
tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 

 
Ponsi 

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Lakiehdotus 
 

Laki 

vesiliikennelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan vesiliikennelain (782/2019) 7 §:n 6 kohta ja liitteen 1 kuvat 2 ja 3, 
muutetaan 7 §:n 4 ja 5 kohta, 9 §:n 1 ja 2 momentti, 11 §:n 2 momentti, 19 §:n 1 

momentti, 33 ja 41 §, 47 §:n 1 momentti, 48 §:n 3 kohta, 49, 51 ja 52 §, 54 §:n 2 mo-
mentti, 56 §:n otsikko ja 4 momentti, 90 §, 102 §:n 2, 3, 5 ja 6 momentti, 108 §:n 1 
momentin 4 kohta ja 3 momentti, 109 §:n 1 momentti, 112 §:n 1 ja 3 momentti, 115 §:n 
3 momentin 1 ja 3 kohta, 120 §:n 1 momentin 3 kohta, 123 §:n 1 momentin 8 kohta sekä 
124, 125 ja 133 § sekä 

lisätään 47 §:ään uusi 4 momentti, 57 §:ään uusi 2 momentti, 108 §:n 1 momenttiin uusi 5 
kohta ja lakiin uusi 114 a, 115 a ja 116 a § seuraavasti: 
 
 

7 § 

Päällikön yleinen vastuu 

Vesikulkuneuvon päällikön on huolehdittava siitä, että: 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

4) vesikulkuneuvossa on käytettävissä asianmukaisia merikarttoja ja merenkulkujulkaisuja, 
jos aiottu matka edellyttää reittisuunnittelua matkan pituuden tai muun vastaavan syyn tai olo-
suhteen johdosta; ja 

5) 108 §:ssä tarkoitetussa vesikulkuneuvossa olevilla henkilöillä on saman pykälän 1 momen-
tin 1 kohdassa tarkoitetut kelluntavälineet puettuina sään, aallokon, vesikulkuneuvon kunnon 
tai muiden olosuhteiden niin edellyttäessä. 
 

9 § 

Kanavien ja avattavien siltojen käyttöpalvelut 

Valtion kanavien ja avattavien siltojen käyttöpalvelujen järjestämisestä vastaa Väylävirasto. 
Puolustushallinnon tai Puolustuskiinteistöjen omistuksessa tai hallinnassa olevien kanavien ja 
avattavien siltojen käyttöpalvelujen järjestämisestä vastaa kuitenkin Puolustuskiinteistöt. Mui-
den kanavien ja avattavien siltojen käyttöpalvelujen järjestämisestä vastaa kanavan tai avattavan 
sillan omistaja. Kanavan ja avattavan sillan käyttöpalvelun järjestäjä voi tehdä yksityisen tai 
julkisen palveluntarjoajan kanssa sopimuksen, jolla palveluntarjoaja sitoutuu huolehtimaan ka-
navaliikenteen käyttöpalvelujen tuottamisesta tietyllä toimialueella. 

Käyttöpalveluja on tarjottava tasapuolisesti kaikille vesikulkuneuvoille ottaen huomioon 33 
§:n mukaan noudatettavat menettelyt. Käyttöpalvelujen tarjonnassa on noudatettava hyvän hal-
linnon vaatimuksia. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

11 § 

Vesiliikenteen sääntöjen noudattaminen ja vesiliikenteen ohjaaminen 
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— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Vesiliikennettä valvovalla henkilöllä tarkoitetaan poliisin, Rajavartiolaitoksen, Tullin tai Lii-

kenne- ja viestintäviraston virkamiestä, jonka tehtäviin kuuluu vesiliikenteen turvallisuuden ja 
sujuvuuden varmistaminen tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen tai poliisi-
laissa (872/2011), rajavartiolaissa (578/2005) tai tullilaissa (304/2016) säädettyjen valvonta- ja 
ohjaamistehtävien hoitaminen. Vesiliikennettä ohjaavalla henkilöllä tarkoitetaan muuta henki-
löä, jonka poliisi, Rajavartiolaitos, Tulli tai pelastusviranomainen on yksittäistapauksessa tai 
määräajaksi määrännyt ohjaamaan liikennettä onnettomuuden, yleisötapahtuman, kilpailun tai 
muun vastaavan syyn vuoksi tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi. Puolus-
tusvoimien harjoitusten aikana sekä aluevalvonta- ja öljyntorjuntatehtävissä vesiliikenteen oh-
jaajana voi toimia myös Puolustusvoimien tehtävään määräämä sotilas. Metsähallituksen hal-
linnassa olevien valtion vesialueiden valvonnasta säädetään lisäksi Metsähallituksen erävalvon-
nasta annetussa laissa (1157/2005). 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

19 § 

Vesikulkuneuvon matkan estäminen tai keskeyttäminen 

Vesiliikennettä valvova henkilö saa estää tai keskeyttää vesikulkuneuvon matkan tai vesikul-
kuneuvolla kulkemisen, jos vesikulkuneuvo ei täytä 107 tai 108 §:n vaatimuksia tai 107 §:n 3 
momentin tai 108 §:n 4 momentin nojalla annettuja määräyksiä tai jos matkan jatkamiseen liit-
tyy ilmeinen onnettomuuden vaara, yleisen järjestyksen häiriintyminen tai ympäristöhaitan 
uhka tai jos liikenne on väliaikaisesti keskeytetty tai rajoitettu yleisen kulkuväylän tarpeellisten 
rakennustöiden, kilpailujen tai muun vastaavan syyn johdosta tai vesialueella on voimassa Lii-
kenne- ja viestintäviraston päätös alueellisesta tai vesikulkuneuvotyyppiä koskevasta kiellosta 
tai rajoituksesta tai vesikulkuneuvon käyttö on kielletty tai sitä on rajoitettu sulkukanavalla 33 
§:n 2 momentin mukaan. Vesikulkuneuvon päällikkö on tällöin velvollinen pysäyttämään vesi-
kulkuneuvon. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

33 § 

Kanavilla ja avattavien siltojen kautta liikuttaessa noudatettavat menettelyt 

Liikuttaessa vesikulkuneuvolla kanavilla tai avattavien siltojen kautta on noudatettava 5 §:ssä 
edellytettyä huolellisuutta ja varovaisuutta sekä niille saapumista, kulkujärjestystä ja sulutusta 
koskevia menettelyjä. Pelastustoimintaan osallistuvalla vesikulkuneuvolla, sekä poliisin, Tullin 
ja Rajavartiolaitoksen virkatehtävässä olevalla vesikulkuneuvolla sekä tehtävän sitä edellyttä-
essä, Puolustusvoimien vesikulkuneuvolla, on oikeus päästä ennen muita vesikulkuneuvoja ka-
navaan, jossa on sulkuportteja. 

Kanavilla ja avattavien siltojen kohdalla uiminen on kielletty. Sulkukanaville pääsy voidaan 
kieltää tai sitä voidaan rajoittaa tietyllä vesikulkuneuvotyypillä liikuttaessa, jos kanavaa ei voi 
pitää kyseisen vesikulkuneuvotyypin päällikölle, siinä kuljetettavalle henkilölle tai vesikulku-
neuvolle riittävän turvallisena ottaen huomioon kanavan iän ja rakenteen sekä sillä käytettävät 
portit. 

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä kanaville ja avattaville silloille 
saapumisesta ja niillä noudatettavista menettelyistä sekä suluttamista koskevasta, muusta kuin 
1 momentissa tarkoitetusta saapumisjärjestyksestä. 
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Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä myös vesikulkuneuvojen ja nii-
den varusteiden käyttöä koskevista vaatimuksista sekä 2 momentissa tarkoitetuista vesikulku-
neuvotyypeistä niillä sulkukanavilla, joilla vesikulkuneuvotyypin käyttökieltoa tai rajoitusta on 
noudatettava. 
 

41 § 

Huvialuksen päällikön pätevyysvaatimukset ja kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja 

Huvialuksen päällikön on oltava täyttänyt 18 vuotta ja hänellä on oltava kansainvälinen huvi-
veneenkuljettajankirja. 

Kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjan saamisen edellytyksenä on: 
1) vähintään 16 vuoden ikä; 
2) vähintään voimassa oleva ajokorttilain (386/2011) mukainen ryhmän 1 ajokortti tai vähin-

tään ryhmän 1 ajoterveysvaatimusten täyttämisen osoittaminen ajokorttilain mukaisesti; 
3) Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission sisävesiliikennetyöryhmän päätös-

lauselmassa nro 40 asetettujen tutkintovaatimusten täyttäminen päätöslauselmassa ja sen liit-
teissä mainituille vesialueille ja vesikulkuneuvotyypeille; vesialueet jaetaan päätöslauselman 
mukaisesti sisävesialueisiin ja rannikkovesialueisiin; vesikulkuneuvotyypit jaetaan käyttövoi-
man mukaan moottorikäyttöisiin ja purjekäyttöisiin. 

Huviveneenkuljettajankirjaa hakevan on osoitettava täyttävänsä 2 momentin 3 kohdassa tar-
koitetut tutkintovaatimukset: 

1) veneilyn teorian osalta todistuksella, jonka on myöntänyt liikenteen palveluista annetun 
lain II osan 12 luvussa tarkoitettu, hyväksytty merenkulun koulutuksen järjestäjä tai sellainen 
veneilykoulutuksen järjestäjä, joka seuraa koulutustoimintaansa ja todistuksenantoaan laatujär-
jestelmän avulla ja jonka koulutustoimintaa sekä todistuksenantoa koskevan laatujärjestelmän 
on arvioinut Liikenne- ja viestintävirasto itse tai Liikenne- ja viestintäviraston hyväksymä ul-
koinen asiantunteva arvioija enintään viisi vuotta ennen todistuksen päiväystä; tai 

2) Liikenne- ja viestintäviraston järjestämällä kokeella; ja 
3) käytännön veneilyosaamisen osalta 1 kohdassa tarkoitetun veneilykoulutuksen järjestäjän 

tai merenkulun koulutuksen järjestäjän antamalla todistuksella käytännön veneilyosaamisesta 
tai liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) 102 §:ssä tarkoitetulla vuokraveneen kuljetta-
jankirjalla tai muulla luotettavalla tavalla. 

Kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjan saamisen edellytykset moottorikäyttöiselle vesi-
kulkuneuvolle rannikkovesille voi täyttää myös liikenteen palveluista annetun lain 99 §:ssä tar-
koitetulla voimassa olevalla lasti- tai matkustaja-aluksen kuljettajankirjalla tai muulla ylem-
mällä, ammattimaiseen merenkulkuun tarkoitetulla voimassa olevalla kansipäällystön päte-
vyyskirjalla. 

Kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja on pidettävä alkuperäisenä huvialuksen kulussa 
mukana. 

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä 2 momentin 3 kohdassa tarkoi-
tettujen tutkintovaatimusten täyttämisestä sekä 3 momentissa tarkoitetusta laatujärjestelmän ar-
vioimisesta ja Liikenne- ja viestintäviraston kokeen järjestämisestä. 
 

47 § 

Merenkulun turvalaitteet 

Merenkulun turvalaite on kulkuväylän merkitsemistä tai muuten vesiliikenteen ohjaamista ja 
turvaamista varten vesialueelle tai rannalle sijoitettu fyysinen rakenne tai laite, virtuaalisesti 
esitetty tieto turvalaitteesta taikka näiden yhdistelmä. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
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Fyysisen turvalaitteen sijasta voidaan käyttää virtuaalisesti esitettyä tietoa turvalaitteesta tila-
päisesti sääolojen tai muiden olosuhteiden vaatiessa tai pysyvästi, jos Liikenne- ja viestintävi-
rasto katsoo sen 49 §:n mukaisesti tarkoituksenmukaiseksi. 
 

48 § 

Turvalaitteita koskevien määräysten antaminen 

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa määräyksiä: 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

3) merenkulun turvalaitteiden ominaisuuksista, vaatimuksista ja käytöstä, rakentamisesta, 
asettamisesta, muuttamisesta ja poistamisesta sekä siitä, milloin ne ovat toiminnassa. 
 

49 § 

Yleisen kulkuväylän vahvistaminen sekä turvalaitteen asettaminen ja poistaminen 

Sen lisäksi, mitä yleisen kulkuväylän määräämisestä säädetään vesilain 10 luvun 2–4 §:ssä 
sekä turvalaitteen asettamisesta 5 §:ssä, on väylän vahvistamiseen ja turvalaitteen asettamiseen 
haettava lupaa Liikenne- ja viestintävirastolta. Hakemuksen hyväksymisen edellytyksenä on, 
että väylä ja turvalaitteet ovat tarkoituksenmukaisia eivätkä vaaranna liikenneturvallisuutta ja 
niitä koskevat tiedot ovat riittäviä. Päätöksessä on määrättävä ehdot väylän ja turvalaitteiden 
rakentamisesta, asettamisesta ja kunnossapidosta. Hakijan on toimitettava tiedot väylästä ja tur-
valaitteista ja niiden sijainnista ja valmistumisesta Liikenne- ja viestintävirastoon tietojärjestel-
miin tallentamista ja merikarttoihin merkitsemistä varten. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua turvalaitetta ei saa muuttaa eikä poistaa ilman Liikenne- ja 
viestintäviraston lupaa. 

Jos 1 momentissa tarkoitetussa päätöksessä tarkoitettu turvalaite on puutteellinen tai harhaan-
johtava, Liikenne- ja viestintäviraston on kehotettava ylläpitovelvollista määräajassa korjaa-
maan laite. Jos laitetta ei kehotuksesta huolimatta korjata, voi Liikenne- ja viestintävirasto kor-
jata laitteen ylläpitovelvollisen kustannuksella. 

Yksityisen kulkuväylän merkitsemisessä ei saa käyttää 47 §:ssä tarkoitettuja merenkulun tur-
valaitteita. 

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä 1 momentissa tarkoitettujen toi-
mitettavien tietojen sisällöstä ja välittämistavasta. 
 

51 § 

Turvalaitteeseen kiinnittyminen 

Vesikulkuneuvon, pyydyksen tai muun turvalaitteen toimintaa vaarantavan esineen kiinnittä-
minen 47 §:ssä tarkoitettuun merenkulun turvalaitteeseen on kielletty. 
 

52 § 

Toimimaton turvalaite 

Jos 47 §:ssä tarkoitettu merenkulun turvalaite ei toimi ilmoitetulla tavalla tai jos jokin sellai-
nen laite on kadonnut, vahingoittunut, siirtynyt paikaltaan tai on jostain muusta syystä erehdyt-
tävä, on jokaisen asiantilan havainneen henkilön ilmoitettava siitä Liikenne- ja viestintäviras-
tolle. 
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54 § 

Vesiliikennemerkin ja valo-opasteen asettaminen 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Vesiliikennemerkin ja valo-opasteen sijoittamisesta yleiselle kulkuväylälle vastaa väylänpi-

täjä ja yleisen kulkuväylän ulkopuolisille alueille kunta. Lauttaväylän risteämän merkitsemi-
sestä ja lauttaväylälle asetettavien valo-opasteiden asettamisesta vastaa toimivaltainen elin-
keino-, liikenne - ja ympäristökeskus. Rajoitetun alikulkukorkeusmerkin, ilmajohtomerkin sekä 
kaapeli- ja johtotaulun sekä niiden suuntamerkkien sijoittamisesta vastaa alikulkukorkeutta ra-
joittavan rakenteen, ilmajohdon, kaapelin tai putkijohdon omistaja. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

56 § 

Vesiliikennemerkkien ja valo-opasteiden sijoittaminen ja ulkoasu 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä vesiliikennemerkkien ja valo-

opasteiden sijoituksesta, väreistä, rakenteesta ja mitoituksesta. Liikenne- ja viestintävirasto voi 
antaa tarkempia määräyksiä myös valo-opasteiden käytöstä kapeikoissa, jyrkissä kaarteissa, 
maantielauttapaikoilla, jäätien ja väylän risteyksissä ja satama-alueilla sekä valo-opasteiden 
opasteyhdistelmien käytöstä. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

57 § 

Vesiliikennemerkkien vaikutusalue 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä vesiliikennemerkkien vaikutus-

alueen merkitsemisestä. 
 

90 § 

Ilmajohto 

Ilmajohtomerkillä osoitetaan ilmajohto, joka ylittää vesialueen. Merkki voidaan sijoittaa kul-
kusuuntaan nähden joko oikeanpuoleiselle rannalle tai vesialueen molemmille puolille rantaa 
kohdalle, jossa johtolinja ylittää vesialueen. Merkissä on ylhäältä alas iskevää salamaa esittävä 
kuvio (kuva 27). Merkkiä käytetään yhdessä rajoitettu alikulkukorkeus -merkin kanssa, joka on 
ylimpänä. Jos useita ilmajohtoja on lähekkäin, merkitään äärimmäiset johdot rajoitettu alikul-
kukorkeus- ja ilmajohto-merkkien yhdistelmällä ja lisäksi mahdollisella apukilvellä. Tässä ta-
pauksessa rajoitettu alikulkukorkeus -merkki osoittaa alimman ilmajohdon mukaisen turvalli-
sen alituskorkeuden. Ilmajohtoon kiinnitetyn rajoitettu alikulkukorkeus -merkin yhteydessä ei 
käytetä ilmajohtomerkkiä. 
 

102 § 

Kielto- ja rajoitusasioiden käsittely 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
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Ennen kiellon tai rajoituksen määräämistä on kunnalle, jonka aluetta kielto tai rajoitus koskee, 
sekä niille viranomaisille, yhteisöille, vesialueen omistajille ja muille, joita asia koskee, varat-
tava tilaisuus tulla kuulluksi. Liikenne- ja viestintäviraston on annettava esitys tiedoksi julki-
sella kuulutuksella. Julkisista kuulutuksista säädetään hallintolaissa (434/2003). 

Muistutus esityksen johdosta on toimitettava Liikenne- ja viestintävirastolle 14 päivän kulu-
essa tiedoksisaannista. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Liikenne- ja viestintäviraston on annettava päätös tiedoksi noudattamalla, mitä 2 momentissa 
esityksestä kuulemisesta säädetään. 

Liikenne- ja viestintäviraston on annettava päätös tiedoksi esityksen tekijälle, asianomaiselle 
kunnalle ja asianomaisille valvontaviranomaisille hyvissä ajoin ennen kiellon tai rajoituksen 
voimaantuloa. 
 

108 § 

Vesikulkuneuvon varusteet 

Liikkeellä olevassa moottorilla tai rungoltaan yli viiden metrin pituisessa purjeella varuste-
tussa vesikulkuneuvossa on oltava seuraavat käyttökuntoiset varusteet: 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

4) asianmukaisesti vuoden välein tarkastettu käsisammutin, jos vesikulkuneuvossa on liekillä 
toimiva polttolaite, sisä- tai sisäperämoottori tai yli 25 kilowatin perämoottori paitsi, jos ky-
seessä on vesiskootteri; 

5) meri-VHF-radiopuhelin, jos vesikulkuneuvo on huvialus ja se liikennöi alueella, jossa tar-
jotaan alusliikennepalvelulain (623/2005) mukaista alusliikennepalvelua. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Valoista ja nestekaasulaitteista säädetään erikseen. Liikenne- ja viestintävirasto voi hyväksyä 
vesikulkuneuvoissa käytettävät merkkilyhdyt ja peruuttaa jo annetun hyväksynnän, jos merkki-
lyhdyt eivät vastaa säädettyjä vaatimuksia. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

109 § 

Poikkeukset vesikulkuneuvoja ja niiden varusteita koskevista vaatimuksista 

Liikenne- ja viestintävirasto voi erityisestä syystä yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksia 
vesikulkuneuvon rakennetta, moottoria, varusteita ja tarvikkeita koskevista säännöksistä ja 
määräyksistä, jos tästä ei aiheudu vaaraa vesiliikenteen tai henkilöiden turvallisuudelle tai ym-
päristölle ja jos säännösten tai määräysten soveltaminen olisi ilmeisen tarkoituksetonta tai koh-
tuuttoman hankalaa. Liikenne- ja viestintävirasto voi erityisestä syystä, omasta aloitteestaan tai 
hakemuksesta, myöntää vesikulkuneuvon varusteita ja tarvikkeita koskevia poikkeuksia myös 
tietyn urheiluun tai vapaa-ajan viettoon tarkoitetun vesikulkuneuvotyypin osalta, jos tästä ei 
aiheudu vaaraa vesiliikenteen tai henkilöiden turvallisuudelle tai ympäristölle ja jos säännösten 
tai määräysten soveltaminen olisi ilmeisen tarkoituksetonta tai kohtuuttoman hankalaa. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

112 § 

Rekisteröitävän vesikulkuneuvon käyttäminen 

Rekisteröitävää vesikulkuneuvoa ei saa käyttää vesiliikenteessä ilman, että se on merkitty 110 
§:n 2 momentissa tarkoitettuun rekisteriin. 
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— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Rekisteröitävää vesikulkuneuvoa, joka tuodaan siirtopurjehduksena ulkomailta Suomeen, ei 

tarvitse rekisteröidä ennen Suomeen tuomista. Tällöin vesikulkuneuvo on kuitenkin rekisteröi-
tävä seitsemän päivän kuluessa Suomeen tuonnista. 
 

114 a § 

Varmenne 

Varmenteella tarkoitetaan vesikulkuneuvon omistusoikeutta osoittavaa määräaikaista tunnis-
tetta. 

Vesikulkuneuvon omistaja voi pyytää Liikenne- ja viestintävirastolta varmennetta. Varmen-
teen haltija voi varmenteen voimassaoloaikana tarkastaa liikenneasioiden rekisteristä sähköisen 
yhteyden kautta vesikulkuneuvon omistajan etu- ja sukunimen sekä vesikulkuneuvon ja sen 
moottorin tiedot. Varmenteen hakija voi myös perua varmenteen ennen määräajan päättymistä. 

Jos omistaja on pyytänyt vesikulkuneuvosta varmenteen, tulee se luovuttaa uudelle omista-
jalle, kun vesikulkuneuvo siirtyy uudelle omistajalle. 
 

115 § 

Muutosrekisteröinti 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Muutosrekisteröinnin edellytyksenä on, että Liikenne- ja viestintävirastolle esitetään selvitys 

muutoksista, jotka koskevat: 
1) vesikulkuneuvon tai sen moottorin omistajaa tai haltijaa; 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
3) vesikulkuneuvon tai sen moottorin vaatimustenmukaisuutta; 

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

115 a § 

Luovutusilmoitus 

Vesikulkuneuvon edellinen omistaja voi ilmoittaa vesikulkuneuvon uuden omistajan merkit-
täväksi rekisteriin luovutuksensaajana. Edellisen omistajan on silloin ilmoitettava myös vesi-
kulkuneuvon luovutuspäivä. 

Vesikulkuneuvon edellinen haltija voi ilmoittaa hallintansa päättymisen ja päättymispäivän 
merkittäväksi rekisteriin.  

Jos vesikulkuneuvon edellinen omistaja on luovuttanut vesikulkuneuvon tuntemattomalle, 
Liikenne- ja viestintävirasto voi edellisen omistajan ilmoituksesta, saatuaan luovutuksesta luo-
tettavan selvityksen, tehdä rekisteriin merkinnän vesikulkuneuvon luovuttamisesta tuntematto-
malle. Vesikulkuneuvon luovuttamisen ajankohtana pidetään sitä päivää, jolloin Liikenne- ja 
viestintävirasto on saanut ilmoituksen ja luotettavaksi katsomansa selvityksen luovutuksesta. 
 

116 a § 

Rekisteri-ilmoituksen tekeminen 

Rekisteri-ilmoituksen voi tehdä Liikenne- ja viestintäviraston sähköisessä palvelussa tai toi-
mittamalla ilmoituksen Liikenne- ja viestintävirastoon. Rekisteri-ilmoituksen tekijä tai hänen 
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asiamiehensä voi myös toimittaa rekisteri-ilmoituksen henkilökohtaisesti sopimusrekisteröi-
jälle. 

Rekisteri-ilmoituksen tekijä on tunnistettava, kun hän toimittaa ilmoituksen henkilökohtai-
sesti sopimusrekisteröijälle. Liikenne- ja viestintäviraston sähköisessä palvelussa rekisteri-il-
moituksen tekijä on tunnistettava vahvalla sähköisellä tunnistamisella. Vahvasta sähköisestä 
tunnistamisesta säädetään digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetussa laissa (306/2019). 

Rekisteri-ilmoitukseen on liitettävä tarvittavat selvitykset 114, 115, 115 a ja 116 §:ssä tarkoi-
tettujen edellytysten täyttymisestä. 
 

120 § 

Vesiliikennerikos 

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

3) 7 §:n säännöksiä päällikön yleisestä vastuusta lukuun ottamatta 7 §:n 3 kohdassa mainittuja 
muita varusteita kuin 108 §:n 1 momentin 1 kohdassa vaadittuja pelastusliivejä, kelluntapuki-
netta tai pelastuspukua taikka 7 §:n 4 kohdassa mainittuja vaatimuksia asianmukaisista meri-
kartoista ja merenkulkujulkaisuista, 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa ole säädetty ankarampaa rangaistusta, vesiliiken-
nerikoksesta sakkoon. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

123 § 

Vesikulkuneuvon päällikön yleiset rikkomukset 

Vesikulkuneuvon päällikölle määrätään 70 euron liikennevirhemaksu, jos hän jättää tahallaan 
tai huolimattomuudesta noudattamatta: 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

8) 34, 36 ja 37 §:ssä tarkoitettuja, kanavilla ja avattavien siltojen kautta liikuttaessa noudatet-
tavia, purjeveneen käyttöä, vesikulkuneuvon tiedoista ilmoittamista tai tupakointia ja avotulen 
käsittelyä koskevia velvoitteita. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

124 § 

Nopeusrajoituksen rikkominen vesikulkuneuvolla 

Nopeusrajoituksen rikkomisesta vesikulkuneuvolla määrätään 120 euron liikennevirhemaksu 
sille, joka tahallisesti tai huolimattomuudesta ylittää suurimman sallitun vesiliikennemerkillä 
osoitetun tai vesikulkuneuvokohtaisen nopeuden, jos nopeuden ylitys on korkeintaan suurim-
man sallitun nopeuden määrä. 
 

125 § 

Rekisteröintirikkomukset 

Sille, joka tahallaan tai huolimattomuudesta käyttää tai antaa käyttää vesikulkuneuvoa 112 
§:n vastaisesti ennen kuin se on merkitty rekisteriin tai 118 §:n vastaisesti siten, ettei sitä ole 
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varustettu rekisteritunnuksella, tai laiminlyö 117 §:ssä tarkoitetun velvollisuuden pitää rekiste-
röintitodistusta vesikulkuneuvossa sitä käytettäessä, määrätään 70 euron liikennevirhemaksu. 

Vesikulkuneuvon omistajalle määrätään 70 euron liikennevirhemaksu, jos hän tahallaan tai 
huolimattomuudesta jättää tekemättä 114 §:ssä säädetyn ensirekisteröintiä koskevan rekisteri-
ilmoituksen ennen vesikulkuneuvon käyttöönottoa tai 116 §:ssä tarkoitetun lopullista poistoa 
koskevan rekisteri-ilmoituksen. 

Vesikulkuneuvon omistajalle tai haltijalle määrätään 70 euron liikennevirhemaksu, jos hän 
tahallaan jättää tekemättä määräajassa 115 §:ssä säädetyn muutosrekisteröinnin. 
 

133 § 

Muutoksenhaku 

Tässä laissa tarkoitettuun päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään 
hallintolaissa (434/2003). Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäyn-
nistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 

Päätös voidaan kuitenkin panna täytäntöön oikaisuvaatimuksesta tai valituksesta huolimatta. 
 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 

————— 
 
 
 
 
 
Helsingissä 15.4.2021 

 
Pääministeri 

Sanna Marin 

 
 
 
 

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 
 

Laki 

vesiliikennelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
kumotaan vesiliikennelain (782/2019) 7 §:n 6 kohta ja liitteen 1 kuvat 2 ja 3, 
muutetaan 7 §:n 4 ja 5 kohta, 9 §:n 1 ja 2 momentti, 11 §:n 2 momentti, 19 §:n 1 

momentti, 33 ja 41 §, 47 §:n 1 momentti, 48 §:n 3 kohta, 49, 51 ja 52 §, 54 §:n 2 mo-
mentti, 56 §:n otsikko ja 4 momentti, 90 §, 102 §:n 2, 3, 5 ja 6 momentti, 108 §:n 1 
momentin 4 kohta ja 3 momentti, 109 §:n 1 momentti, 112 §:n 1 ja 3 momentti, 115 §:n 
3 momentin 1 ja 3 kohta, 120 §:n 1 momentin 3 kohta, 123 §:n 1 momentin 8 kohta sekä 
124, 125 ja 133 § sekä 

lisätään 47 §:ään uusi 4 momentti, 57 §:ään uusi 2 momentti, 108 §:n 1 momenttiin uusi 5 
kohta ja lakiin uusi 114 a, 115 a ja 116 a § seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

7 § 

Päällikön yleinen vastuu 

Vesikulkuneuvon päällikön on huolehdit-
tava siitä, että: 
— — — — — — — — — — — — — — 

4) vesikulkuneuvossa on käytettävissä asi-
anmukaisia merikarttoja ja merenkulkujulkai-
suja, jos aiottu matka edellyttää reittisuunnit-
telua matkan pituuden tai muun vastaavan 
syyn tai olosuhteen johdosta; 

5) 108 §:ssä tarkoitetussa vesikulkuneu-
vossa olevilla henkilöillä on saman pykälän 1 
momentin 1 kohdassa tarkoitetut kelluntaväli-
neet puettuina sään, aallokon, vesikulkuneu-
von kunnon tai muiden olosuhteiden niin edel-
lyttäessä; ja 

6) vesikulkuneuvossa on 41, 117 ja 119 
§:ssä tarkoitetut tarvittavat asiakirjat. 
 
 

9 § 

Kanavien ja avattavien siltojen käyttöpalve-
lut 

— — — — — — — — — — — — — — 

7 § 

Päällikön yleinen vastuu 

Vesikulkuneuvon päällikön on huolehdit-
tava siitä, että: 
— — — — — — — — — — — — — — 

4) vesikulkuneuvossa on käytettävissä asi-
anmukaisia merikarttoja ja merenkulkujulkai-
suja, jos aiottu matka edellyttää reittisuunnit-
telua matkan pituuden tai muun vastaavan 
syyn tai olosuhteen johdosta; ja 

5) 108 §:ssä tarkoitetussa vesikulkuneu-
vossa olevilla henkilöillä on saman pykälän 1 
momentin 1 kohdassa tarkoitetut kelluntaväli-
neet puettuina sään, aallokon, vesikulkuneu-
von kunnon tai muiden olosuhteiden niin edel-
lyttäessä. 

(kumotaan) 
 
 
 

9 § 

Kanavien ja avattavien siltojen käyttöpalve-
lut 

— — — — — — — — — — — — — — 
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Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

Kanavien ja avattavien siltojen käyttöpalve-
lujen järjestämisestä vastaa Väylävirasto. 
Väylävirasto voi tehdä yksityisen tai julkisen 
palveluntarjoajan kanssa sopimuksen, jolla 
palveluntarjoaja sitoutuu huolehtimaan kana-
valiikenteen käyttöpalvelujen tuottamisesta 
tietyllä toimialueella. 
 
 
 
 
 
 
 

Käyttöpalveluja on tarjottava tasapuolisesti 
kaikille vesikulkuneuvoille. Käyttöpalvelujen 
tarjonnassa on noudatettava hyvän hallinnon 
vaatimuksia. 
 
— — — — — — — — — — — — — — 
 
 

11 § 

Vesiliikenteen sääntöjen noudattaminen ja 
vesiliikenteen ohjaaminen 

— — — — — — — — — — — — — — 
Vesiliikennettä valvovalla henkilöllä tarkoi-

tetaan poliisin, Rajavartiolaitoksen, Tullin tai 
Liikenne- ja viestintäviraston virkamiestä, 
jonka tehtäviin kuuluu vesiliikenteen turvalli-
suuden ja sujuvuuden varmistaminen tai ylei-
sen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämi-
nen tai poliisilaissa (872/2011), rajavartio-
laissa (578/2005) tai tullilaissa (304/2016) 
säädettyjen valvonta- ja ohjaamistehtävien 
hoitaminen. Vesiliikennettä ohjaavalla henki-
löllä tarkoitetaan muuta henkilöä, jonka po-
liisi, Rajavartiolaitos, Tulli tai pelastusviran-
omainen on yksittäistapauksessa tai määrä-
ajaksi määrännyt ohjaamaan liikennettä on-
nettomuuden, yleisötapahtuman, kilpailun tai 
muun vastaavan syyn vuoksi tai yleisen järjes-
tyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi. Puo-
lustusvoimien harjoitusten aikana sekä alue-
valvonta- ja öljyntorjuntatehtävissä vesilii-
kenteen ohjaajana voi toimia myös Puolustus-
voimien tehtävään määräämä sotilas. 

Valtion kanavien ja avattavien siltojen käyt-
töpalvelujen järjestämisestä vastaa Väylävi-
rasto. Puolustushallinnon omistuksessa tai 
hallinnassa olevien kanavien ja avattavien sil-
tojen käyttöpalvelujen järjestämisestä vastaa 
kuitenkin Puolustushallinnon rakennuslaitos. 
Muiden kanavien ja avattavien siltojen käyt-
töpalvelujen järjestämisestä vastaa kanavan 
tai avattavan sillan omistaja. Kanavan ja 
avattavan sillan käyttöpalvelun järjestäjä voi 
tehdä yksityisen tai julkisen palveluntarjoajan 
kanssa sopimuksen, jolla palveluntarjoaja si-
toutuu huolehtimaan kanavaliikenteen käyttö-
palvelujen tuottamisesta tietyllä toimialueella. 

Käyttöpalveluja on tarjottava tasapuolisesti 
kaikille vesikulkuneuvoille ottaen huomioon 
33 §:n mukaan noudatettavat menettelyt. 
Käyttöpalvelujen tarjonnassa on noudatettava 
hyvän hallinnon vaatimuksia. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 
 

11 § 

Vesiliikenteen sääntöjen noudattaminen ja 
vesiliikenteen ohjaaminen 

— — — — — — — — — — — — — — 
Vesiliikennettä valvovalla henkilöllä tarkoi-

tetaan poliisin, Rajavartiolaitoksen, Tullin tai 
Liikenne- ja viestintäviraston virkamiestä, 
jonka tehtäviin kuuluu vesiliikenteen turvalli-
suuden ja sujuvuuden varmistaminen tai ylei-
sen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämi-
nen tai poliisilaissa (872/2011), rajavartio-
laissa (578/2005) tai tullilaissa (304/2016) 
säädettyjen valvonta- ja ohjaamistehtävien 
hoitaminen. Vesiliikennettä ohjaavalla henki-
löllä tarkoitetaan muuta henkilöä, jonka po-
liisi, Rajavartiolaitos, Tulli tai pelastusviran-
omainen on yksittäistapauksessa tai määrä-
ajaksi määrännyt ohjaamaan liikennettä on-
nettomuuden, yleisötapahtuman, kilpailun tai 
muun vastaavan syyn vuoksi tai yleisen järjes-
tyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi. Puo-
lustusvoimien harjoitusten aikana sekä alue-
valvonta- ja öljyntorjuntatehtävissä vesilii-
kenteen ohjaajana voi toimia myös Puolustus-
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Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

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

19 § 

Vesikulkuneuvon matkan estäminen tai kes-
keyttäminen 

Vesiliikennettä valvova henkilö saa estää tai 
keskeyttää vesikulkuneuvon matkan tai vesi-
kulkuneuvolla kulkemisen, jos vesikulku-
neuvo ei täytä 107 tai 108 §:n vaatimuksia tai 
107 §:n 3 momentin tai 108 §:n 4 momentin 
nojalla annettuja määräyksiä tai jos matkan 
jatkamiseen liittyy ilmeinen onnettomuuden 
vaara, yleisen järjestyksen häiriintyminen tai 
ympäristöhaitan uhka tai jos liikenne on väli-
aikaisesti keskeytetty tai rajoitettu yleisen kul-
kuväylän tarpeellisten rakennustöiden, kilpai-
lujen tai muun vastaavan syyn johdosta tai ve-
sialueella on voimassa Liikenne- ja viestintä-
viraston päätös alueellisesta tai vesikulkuneu-
votyyppiä koskevasta kiellosta tai rajoituk-
sesta. Vesikulkuneuvon päällikkö on tällöin 
velvollinen pysäyttämään vesikulkuneuvon. 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — — 
 
 

33 § 

Kanavilla ja avattavien siltojen kautta liikut-
taessa noudatettavat menettelyt 

Liikuttaessa vesikulkuneuvolla kanavilla tai 
avattavien siltojen kautta on noudatettava 5 
§:ssä edellytettyä huolellisuutta ja varovai-
suutta sekä niille saapumista, kulkujärjestystä 
ja sulutusta koskevia menettelyjä. 
 
 
 

voimien tehtävään määräämä sotilas. Metsä-
hallituksen hallinnassa olevien valtion vesi-
alueiden valvonnasta säädetään lisäksi Met-
sähallituksen erävalvonnasta annetussa 
laissa (1157/2005). 
— — — — — — — — — — — — — — 
 
 

19 § 

Vesikulkuneuvon matkan estäminen tai kes-
keyttäminen 

Vesiliikennettä valvova henkilö saa estää tai 
keskeyttää vesikulkuneuvon matkan tai vesi-
kulkuneuvolla kulkemisen, jos vesikulku-
neuvo ei täytä 107 tai 108 §:n vaatimuksia tai 
107 §:n 3 momentin tai 108 §:n 4 momentin 
nojalla annettuja määräyksiä tai jos matkan 
jatkamiseen liittyy ilmeinen onnettomuuden 
vaara, yleisen järjestyksen häiriintyminen tai 
ympäristöhaitan uhka tai jos liikenne on väli-
aikaisesti keskeytetty tai rajoitettu yleisen kul-
kuväylän tarpeellisten rakennustöiden, kilpai-
lujen tai muun vastaavan syyn johdosta tai ve-
sialueella on voimassa Liikenne- ja viestintä-
viraston päätös alueellisesta tai vesikulkuneu-
votyyppiä koskevasta kiellosta tai rajoituk-
sesta tai vesikulkuneuvon käyttö on kielletty 
tai sitä on rajoitettu sulkukanavalla 33 §:n 2 
momentin mukaan. Vesikulkuneuvon pääl-
likkö on tällöin velvollinen pysäyttämään ve-
sikulkuneuvon. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 
 

33 § 

Kanavilla ja avattavien siltojen kautta liikut-
taessa noudatettavat menettelyt 

Liikuttaessa vesikulkuneuvolla kanavilla tai 
avattavien siltojen kautta on noudatettava 5 
§:ssä edellytettyä huolellisuutta ja varovai-
suutta sekä niille saapumista, kulkujärjestystä 
ja sulutusta koskevia menettelyjä. Pelastustoi-
mintaan osallistuvalla vesikulkuneuvolla, 
sekä poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen 
virkatehtävässä olevalla vesikulkuneuvolla 

HE 54/2021 vp



   

  

 

 55  

 

 

 

Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

 
 
 
 

Kanavilla ja avattavien siltojen kohdalla ui-
minen on kielletty. 
 
 
 
 
 
 
 

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tar-
kempia määräyksiä kanaville ja avattaville sil-
loille saapumisesta ja niillä noudatettavista 
menettelyistä sekä vesikulkuneuvojen ja nii-
den varusteiden käyttöä koskevista vaatimuk-
sista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41 § 

Huvialuksen päällikön pätevyysvaatimukset 

 
Huvialuksen päällikön on oltava täyttänyt 

18 vuotta ja hänellä on oltava kansainvälinen 
huviveneenkuljettajankirja. 

Kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjan 
saamisen edellytyksenä on: 

1) vähintään 16 vuoden ikä; 
2) vähintään voimassa oleva ajokorttilain 

(386/2011) mukainen ryhmän 1 ajokortti tai 
vähintään ryhmän 1 ajoterveysvaatimusten 
täyttämisen osoittava lääkärintodistus; 
 

3) Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan 
talouskomission sisävesiliikennetyöryhmän 
päätöslauselmassa nro 40 asetettujen tutkinto-
vaatimusten täyttäminen. 
 

sekä tehtävän sitä edellyttäessä, Puolustus-
voimien vesikulkuneuvolla, on oikeus päästä 
ennen muita vesikulkuneuvoja kanavaan, 
jossa on sulkuportteja. 

Kanavilla ja avattavien siltojen kohdalla ui-
minen on kielletty. Sulkukanaville pääsy voi-
daan kieltää tai sitä voidaan rajoittaa tietyllä 
vesikulkuneuvotyypillä liikuttaessa, jos kana-
vaa ei voi pitää kyseisen vesikulkuneuvotyypin 
päällikölle, siinä kuljetettavalle henkilölle tai 
vesikulkuneuvolle riittävän turvallisena ot-
taen huomioon kanavan iän ja rakenteen sekä 
sillä käytettävät portit. 

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tar-
kempia määräyksiä kanaville ja avattaville sil-
loille saapumisesta ja niillä noudatettavista 
menettelyistä sekä suluttamista koskevasta, 
muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta saa-
pumisjärjestyksestä. 

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tar-
kempia määräyksiä myös vesikulkuneuvojen 
ja niiden varusteiden käyttöä koskevista vaa-
timuksista sekä 2 momentissa tarkoitetuista 
vesikulkuneuvotyypeistä niillä sulkukanavilla, 
joilla vesikulkuneuvotyypin käyttökieltoa tai 
rajoitusta on noudatettava. 
 
 

41 § 

Huvialuksen päällikön pätevyysvaatimukset 
ja kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja 

Huvialuksen päällikön on oltava täyttänyt 
18 vuotta ja hänellä on oltava kansainvälinen 
huviveneenkuljettajankirja. 

Kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjan 
saamisen edellytyksenä on: 

1) vähintään 16 vuoden ikä; 
2) vähintään voimassa oleva ajokorttilain 

(386/2011) mukainen ryhmän 1 ajokortti tai 
vähintään ryhmän 1 ajoterveysvaatimusten 
täyttämisen osoittaminen ajokorttilain mukai-
sesti; 

3) Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan 
talouskomission sisävesiliikennetyöryhmän 
päätöslauselmassa nro 40 asetettujen tutkinto-
vaatimusten täyttäminen päätöslauselmassa 
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Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

 
 
 
 
 
 

Huviveneenkuljettajankirjaa hakevan on 
osoitettava täyttävänsä 2 momentin 3 koh-
dassa tarkoitetut tutkintovaatimukset: 

1) veneilyn teorian osaamisesta annetulla 
todistuksella, jonka on myöntänyt sellainen 
veneilyjärjestö tai merenkulkualan oppilaitos, 
joka seuraa koulutustoimintaansa ja todistuk-
senantoaan laatujärjestelmän avulla ja jonka 
koulutustoimintaa sekä todistuksenantoa kos-
keva laatujärjestelmä on ulkoisesti arvioitu 
Liikenne- ja viestintäviraston hyväksymällä 
tavalla enintään viisi vuotta ennen todistuksen 
päiväystä; 
 
 

2) liikenteen palveluista annetun lain 99 
§:ssä tarkoitetulla kuljettajankirjalla tai 
muulla ylemmällä, ammattimaiseen meren-
kulkuun tarkoitetulla kansipäällystön päte-
vyyskirjalla; tai 

3) Liikenne- ja viestintävirastossa suoritet-
tavalla kokeella; ja 

4) tämän momentin 1 kohdassa tarkoitetun 
veneilyjärjestön tai merenkulkualan oppilai-
toksen antamalla todistuksella käytännön ve-
neilyosaamisesta. 

Kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja 
on pidettävä alkuperäisenä vesikulkuneuvon 
kulussa mukana. 

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa mää-
räyksiä 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettujen 
tutkintovaatimusten täyttämisestä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ja sen liitteissä mainituille vesialueille ja ve-
sikulkuneuvotyypeille; vesialueet jaetaan 
päätöslauselman mukaisesti sisävesialueisiin 
ja rannikkovesialueisiin; vesikulkuneuvotyy-
pit jaetaan käyttövoiman mukaan moottori-
käyttöisiin ja purjekäyttöisiin. 

Huviveneenkuljettajankirjaa hakevan on 
osoitettava täyttävänsä 2 momentin 3 koh-
dassa tarkoitetut tutkintovaatimukset: 

1) veneilyn teorian osalta todistuksella, 
jonka on myöntänyt liikenteen palveluista an-
netun lain II osan 12 luvussa tarkoitettu, hy-
väksytty merenkulun koulutuksen järjestäjä 
tai sellainen veneilykoulutuksen järjestäjä, 
joka seuraa koulutustoimintaansa ja todistuk-
senantoaan laatujärjestelmän avulla ja jonka 
koulutustoimintaa sekä todistuksenantoa kos-
keva laatujärjestelmä on ulkoisesti arvioitu 
joko Liikenne- ja viestintäviraston toimesta 
tai viraston hyväksymällä tavalla enintään 
viisi vuotta ennen todistuksen päiväystä; tai 

2) Liikenne- ja viestintäviraston järjestä-
mällä kokeella; ja 
 
 
 

3) käytännön veneilyosaamisen osalta 1 
kohdassa tarkoitetun veneilykoulutuksen jär-
jestäjän tai merenkulun koulutuksen järjestä-
jän antamalla todistuksella käytännön venei-
lyosaamisesta tai liikenteen palveluista anne-
tun lain (320/2017) 102 §:ssä tarkoitetulla 
vuokraveneen kuljettajankirjalla tai muulla 
luotettavalla tavalla. 

Kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjan 
saamisen edellytykset moottorikäyttöiselle ve-
sikulkuneuvolle rannikkovesille voi täyttää 
myös liikenteen palveluista annetun lain 99 
§:ssä tarkoitetulla voimassa olevalla lasti- tai 
matkustaja-aluksen kuljettajankirjalla tai 
muulla ylemmällä, ammattimaiseen meren-
kulkuun tarkoitetulla voimassa olevalla kansi-
päällystön pätevyyskirjalla. 

Kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja 
on pidettävä alkuperäisenä huvialuksen ku-
lussa mukana. 

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tar-
kempia määräyksiä 2 momentin 3 kohdassa 
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47 § 

Merenkulun turvalaitteet 

Merenkulun turvalaite on kulkuväylän mer-
kitsemistä tai muuten vesiliikenteen ohjaa-
mista ja turvaamista varten vesialueelle tai 
rannalle sijoitettu rakenne ja laite. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — — 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 § 

Turvalaitteita koskevien määräysten antami-
nen 

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa mää-
räyksiä: 
— — — — — — — — — — — — — — 

3) merenkulun turvalaitteiden rakentami-
sesta, asettamisesta, muuttamisesta ja poista-
misesta sekä siitä, milloin ne ovat toimin-
nassa. 
 
 
 

49 § 

Yleisen kulkuväylän vahvistaminen sekä tur-
valaitteen asettaminen ja poistaminen 

Sen lisäksi, mitä yleisen kulkuväylän mää-
räämisestä säädetään vesilain 10 luvun 2–4 
§:ssä sekä turvalaitteen asettamisesta 5 §:ssä, 
on lupaa turvalaitteen asettamiseen haettava 

tarkoitettujen tutkintovaatimusten täyttämi-
sestä sekä 3 momentissa tarkoitetusta laatu-
järjestelmän arvioimisesta ja Liikenne- ja 
viestintäviraston kokeen järjestämisestä. 
 
 

47 § 

Merenkulun turvalaitteet 

Merenkulun turvalaite on kulkuväylän mer-
kitsemistä tai muuten vesiliikenteen ohjaa-
mista ja turvaamista varten vesialueelle tai 
rannalle sijoitettu fyysinen rakenne tai laite, 
virtuaalisesti esitetty tieto turvalaitteesta 
taikka näiden yhdistelmä. 
— — — — — — — — — — — — — — 

Fyysisen turvalaitteen sijasta voidaan käyt-
tää virtuaalisesti esitettyä tietoa turvalait-
teesta tilapäisesti sääolojen tai muiden olo-
suhteiden vaatiessa tai pysyvästi, jos Lii-
kenne- ja viestintävirasto katsoo sen 49 §:n 
mukaisesti tarkoituksenmukaiseksi. 
 
 

48 § 

Turvalaitteita koskevien määräysten antami-
nen 

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa mää-
räyksiä: 
— — — — — — — — — — — — — — 

3) merenkulun turvalaitteiden ominaisuuk-
sista, vaatimuksista ja käytöstä, rakentami-
sesta, asettamisesta, muuttamisesta ja poista-
misesta sekä siitä, milloin ne ovat toimin-
nassa. 
 
 

49 § 

Yleisen kulkuväylän vahvistaminen sekä tur-
valaitteen asettaminen ja poistaminen 

Sen lisäksi, mitä yleisen kulkuväylän mää-
räämisestä säädetään vesilain 10 luvun 2–4 
§:ssä sekä turvalaitteen asettamisesta 5 §:ssä, 
on väylän vahvistamiseen ja turvalaitteen 
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Liikenne- ja viestintävirastolta. Hakemus on 
hyväksyttävä, jos väylä ja sen turvalaitteet ei-
vät vaaranna liikenneturvallisuutta ja niitä 
koskevat tiedot ovat riittäviä ja tarkoituksen-
mukaisia. Päätöksessä on määrättävä ehdot 
väylän ja sen turvalaitteiden rakentamisesta, 
asettamisesta ja kunnossapidosta. Väylän yllä-
pitäjän on toimitettava tiedot väylästä ja sen 
turvalaitteista ja niiden sijainnista Liikenne- ja 
viestintävirastoon tietojärjestelmiin tallenta-
mista ja merikarttoihin merkitsemistä varten. 
Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkem-
pia määräyksiä toimitettavan tiedon sisällöstä 
ja välittämistavasta. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun väyläpää-
töksen saaja ei saa muuttaa eikä poistaa väy-
läpäätöksen nojalla asetettua tai rakennettua 
merenkulun turvalaitetta ilman Liikenne- ja 
viestintäviraston lupaa. 

Jos 1 momentissa tarkoitetussa väylää kos-
kevassa päätöksessä tarkoitettu turvalaite on 
puutteellinen tai harhaanjohtava, on Liikenne- 
ja viestintäviraston kehotettava ylläpitovel-
vollista määräajassa korjaamaan laite. Jos lai-
tetta ei kehotuksesta huolimatta korjata, voi 
Liikenne- ja viestintävirasto korjata laitteen 
ylläpitovelvollisen kustannuksella. 

Yksityisen kulkuväylän merkitsemisessä ei 
saa käyttää yleisen kulkuväylän merkitsemi-
seen tarkoitettuja merenkulun turvalaitteita. 
 
 
 
 
 
 

51 § 

Turvalaitteeseen kiinnittyminen 

Vesikulkuneuvon, pyydyksen tai muun tur-
valaitteen toimintaa vaarantavan esineen kiin-
nittäminen yleisen kulkuväylän turvalaittee-
seen on kielletty. 
 
 

52 § 

asettamiseen haettava lupaa Liikenne- ja vies-
tintävirastolta. Hakemuksen hyväksymisen 
edellytyksenä on, että väylä ja turvalaitteet 
ovat tarkoituksenmukaisia eivätkä vaaranna 
liikenneturvallisuutta ja niitä koskevat tiedot 
ovat riittäviä. Päätöksessä on määrättävä eh-
dot väylän ja turvalaitteiden rakentamisesta, 
asettamisesta ja kunnossapidosta. Hakijan on 
toimitettava tiedot väylästä ja turvalaitteista ja 
niiden sijainnista ja valmistumisesta Lii-
kenne- ja viestintävirastoon tietojärjestelmiin 
tallentamista ja merikarttoihin merkitsemistä 
varten. 
 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua turvalai-
tetta ei saa muuttaa eikä poistaa ilman Lii-
kenne- ja viestintäviraston lupaa. 
 
 

Jos 1 momentin mukaisessa päätöksessä tar-
koitettu turvalaite on puutteellinen tai har-
haanjohtava, on Liikenne- ja viestintäviraston 
kehotettava ylläpitovelvollista määräajassa 
korjaamaan laite. Jos laitetta ei kehotuksesta 
huolimatta korjata, voi Liikenne- ja viestintä-
virasto korjata laitteen ylläpitovelvollisen 
kustannuksella. 

Yksityisen kulkuväylän merkitsemisessä ei 
saa käyttää 47 §:ssä tarkoitettuja merenkulun 
turvalaitteita. 

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tar-
kempia määräyksiä 1 momentissa tarkoitettu-
jen toimitettavien tietojen sisällöstä ja välittä-
mistavasta 
 
 

51 § 

Turvalaitteeseen kiinnittyminen 

Vesikulkuneuvon, pyydyksen tai muun tur-
valaitteen toimintaa vaarantavan esineen kiin-
nittäminen 47 §:ssä tarkoitettuun merenkulun 
turvalaitteeseen on kielletty. 
 
 

52 § 
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Toimimaton turvalaite 

Jos yleisen kulkuväylän merkitsemiseen tar-
koitettu vesiliikenteen turvalaite ei toimi il-
moitetulla tavalla tai jos jokin sellainen laite 
on kadonnut, vahingoittunut, siirtynyt paikal-
taan tai on jostain muusta syystä erehdyttävä, 
on jokaisen asiantilan havainneen henkilön il-
moitettava siitä Liikenne- ja viestintäviras-
tolle. 
 
 

54 § 

Vesiliikennemerkin ja valo-opasteen asetta-
minen 

— — — — — — — — — — — — — — 
Vesiliikennemerkin ja valo-opasteen sijoit-

tamisesta yleiselle kulkuväylälle vastaa väy-
länpitäjä ja yleisen kulkuväylän ulkopuolisille 
alueille kunta. Rajoitetun alikulkukorkeus-
merkin, ilmajohtomerkin sekä kaapeli- ja joh-
totaulun sekä niiden suuntamerkkien sijoitta-
misesta vastaa alikulkukorkeutta rajoittavan 
rakenteen, ilmajohdon, kaapelin tai putkijoh-
don omistaja. 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — — 
 
 

56 § 

Vesiliikennemerkkien sijoittaminen ja ulko-
asu 

— — — — — — — — — — — — — — 
Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tar-

kempia määräyksiä vesiliikennemerkkien ja 
valo-opasteiden sijoituksesta, väreistä, raken-
teesta ja mitoituksesta. 
 
 
 
 

Toimimaton turvalaite 

Jos 47 §:ssä tarkoitettu merenkulun turva-
laite ei toimi ilmoitetulla tavalla tai jos jokin 
sellainen laite on kadonnut, vahingoittunut, 
siirtynyt paikaltaan tai on jostain muusta 
syystä erehdyttävä, on jokaisen asiantilan ha-
vainneen henkilön ilmoitettava siitä Liikenne- 
ja viestintävirastolle. 
 
 
 

54 § 

Vesiliikennemerkin ja valo-opasteen asetta-
minen 

— — — — — — — — — — — — — — 
Vesiliikennemerkin ja valo-opasteen sijoit-

tamisesta yleiselle kulkuväylälle vastaa väy-
länpitäjä ja yleisen kulkuväylän ulkopuolisille 
alueille kunta. Lauttaväylän risteämän mer-
kitsemisestä ja lauttaväylälle asetettavien 
valo-opasteiden asettamisesta vastaa toimi-
valtainen elinkeino-, liikenne - ja ympäristö-
keskus. Rajoitetun alikulkukorkeusmerkin, il-
majohtomerkin sekä kaapeli- ja johtotaulun 
sekä niiden suuntamerkkien sijoittamisesta 
vastaa alikulkukorkeutta rajoittavan raken-
teen, ilmajohdon, kaapelin tai putkijohdon 
omistaja. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 
 

56 § 

Vesiliikennemerkkien ja valo-opasteiden si-
joittaminen ja ulkoasu  

— — — — — — — — — — — — — — 
Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tar-

kempia määräyksiä vesiliikennemerkkien ja 
valo-opasteiden sijoituksesta, väreistä, raken-
teesta ja mitoituksesta. Liikenne- ja viestintä-
virasto voi antaa tarkempia määräyksiä myös 
valo-opasteiden käytöstä kapeikoissa, jyr-
kissä kaarteissa, maantielauttapaikoilla, jää-
tien ja väylän risteyksissä ja satama-alueilla 
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— — — — — — — — — — — — — — 
 
 

57 § 

Vesiliikennemerkkien vaikutusalue 

— — — — — — — — — — — — — — 
(uusi) 

 
 
 
 

90 § 

Ilmajohto 

Ilmajohtomerkillä osoitetaan ilmajohdon ja 
väylän risteämää. Merkki voidaan sijoittaa 
kulkusuuntaan nähden joko väylän oikealle 
puolelle tai molemmille puolille väylää koh-
dalle, jossa johtolinja risteää väylän. Mer-
kissä on ylhäältä alas iskevää salamaa esittävä 
kuvio (kuva 27). Merkkiä käytetään yhdessä 
rajoitettu alikulkukorkeus -merkin kanssa, 
joka on ylimpänä. Jos useita ilmajohtoja on lä-
hekkäin, merkitään äärimmäiset johdot rajoi-
tettu alikulkukorkeus- ja ilmajohto-merkkien 
yhdistelmällä ja lisäksi mahdollisella apukil-
vellä. Tässä tapauksessa rajoitettu alikulku-
korkeus -merkki osoittaa alimman ilmajohdon 
mukaisen turvallisen alituskorkeuden. Ilma-
johtoon kiinnitetyn rajoitettu alikulkukorkeus 
-merkin yhteydessä ei käytetä ilmajohtomerk-
kiä. 
 
 

102 § 

Kielto- ja rajoitusasioiden käsittely 

— — — — — — — — — — — — — — 
Ennen kiellon tai rajoituksen määräämistä 

on kuultava kuntaa, jonka aluetta kielto tai ra-
joitus koskee, sekä varattava niille viranomai-
sille, yhteisöille ja vesialueen omistajille sekä 

sekä valo-opasteiden opasteyhdistelmien käy-
töstä. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 
 

57 § 

Vesiliikennemerkkien vaikutusalue 

— — — — — — — — — — — — — — 
Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tar-

kempia määräyksiä vesiliikennemerkkien vai-
kutusalueen merkitsemisestä. 
 
 

90 § 

Ilmajohto 

Ilmajohtomerkillä osoitetaan ilmajohto, 
joka ylittää vesialueen. Merkki voidaan sijoit-
taa kulkusuuntaan nähden joko oikeanpuolei-
selle rannalle tai vesialueen molemmille puo-
lille rantaa kohdalle, jossa johtolinja ylittää 
vesialueen. Merkissä on ylhäältä alas iskevää 
salamaa esittävä kuvio (kuva 27). Merkkiä 
käytetään yhdessä rajoitettu alikulkukorkeus -
merkin kanssa, joka on ylimpänä. Jos useita 
ilmajohtoja on lähekkäin, merkitään äärim-
mäiset johdot rajoitettu alikulkukorkeus- ja il-
majohto-merkkien yhdistelmällä ja lisäksi 
mahdollisella apukilvellä. Tässä tapauksessa 
rajoitettu alikulkukorkeus -merkki osoittaa 
alimman ilmajohdon mukaisen turvallisen ali-
tuskorkeuden. Ilmajohtoon kiinnitetyn rajoi-
tettu alikulkukorkeus -merkin yhteydessä ei 
käytetä ilmajohtomerkkiä. 
 
 

102 § 

Kielto- ja rajoitusasioiden käsittely 

— — — — — — — — — — — — — — 
Ennen kiellon tai rajoituksen määräämistä 

on kuultava kuntaa, jonka aluetta kielto tai ra-
joitus koskee, sekä varattava niille viranomai-
sille, yhteisöille ja vesialueen omistajille sekä 
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muille, joita asia koskee, tilaisuus tulla kuul-
luksi. Liikenne- ja viestintäviraston tai, jos 
kunta on esityksen tekijänä, kunnan on tiedo-
tettava esityksestä kuuluttamalla vähintään 14 
päivän ajan kunnan ilmoitustaululla siten 
kuin julkisista kuulutuksista on säädetty. Kuu-
lutuksen julkaisemisesta on lisäksi ilmoitet-
tava riittävän ajoissa vähintään yhdessä paik-
kakunnalla yleisesti leviävässä sanomaleh-
dessä. Kuulutuskustannukset maksetaan val-
tion varoista. 

Muistutus esityksen johdosta on toimitet-
tava Liikenne- ja viestintävirastolle 14 päivän 
kuluessa kuulutusajan päättymisestä. 
— — — — — — — — — — — — — — 

Liikenne- ja viestintäviraston on tiedotet-
tava päätöksestään noudattamalla, mitä 2 mo-
mentissa esityksestä kuulemisesta säädetään. 
Päätöstä koskevasta kuulutuksesta on käytävä 
ilmi päätöksen antaja, antopäivä, päätöksen 
pääasiallinen sisältö sekä kiellon tai rajoituk-
sen voimaantulo. Kuulutuksesta tulee myös 
käydä ilmi, missä päätöstä koskevat tarkem-
mat tiedot ovat saatavilla. 

Liikenne- ja viestintäviraston on annettava 
päätös tiedoksi esityksen tekijälle, asianomai-
selle kunnalle, vesialueen omistajalle tai hal-
tijalle sekä asianomaisille valvontaviranomai-
sille hyvissä ajoin ennen kiellon tai rajoituk-
sen voimaantuloa. 
 
 

108 § 

Vesikulkuneuvon varusteet 

Liikkeellä olevassa moottorilla tai rungol-
taan yli viiden metrin pituisessa purjeella va-
rustetussa vesikulkuneuvossa on oltava seu-
raavat käyttökuntoiset varusteet: 
— — — — — — — — — — — — — — 

4) asianmukaisesti vuoden välein tarkastettu 
käsisammutin, jos vesikulkuneuvossa on lie-
killä toimiva polttolaite, sisä- tai sisäperä-
moottori tai yli 25 kilowatin perämoottori 
paitsi jos kyseessä on vesiskootteri. 

(uusi) 
 
 

muille, joita asia koskee, tilaisuus tulla kuul-
luksi. Liikenne- ja viestintäviraston on annet-
tava esitys tiedoksi julkisella kuulutuksella. 
Julkisista kuulutuksista säädetään hallinto-
laissa (434/2003). 
 
 
 
 
 
 

Muistutus esityksen johdosta on toimitet-
tava Liikenne- ja viestintävirastolle 14 päivän 
kuluessa tiedoksisaannista. 
— — — — — — — — — — — — — — 

Liikenne- ja viestintäviraston on annettava 
päätös tiedoksi noudattamalla, mitä 2 momen-
tissa esityksestä kuulemisesta säädetään. 
 
 
 
 
 
 

Liikenne- ja viestintäviraston on annettava 
päätös tiedoksi esityksen tekijälle, asianomai-
selle kunnalle ja asianomaisille valvontavi-
ranomaisille hyvissä ajoin ennen kiellon tai 
rajoituksen voimaantuloa. 
 
 
 

108 § 

Vesikulkuneuvon varusteet 

Liikkeellä olevassa moottorilla tai rungol-
taan yli viiden metrin pituisessa purjeella va-
rustetussa vesikulkuneuvossa on oltava seu-
raavat käyttökuntoiset varusteet: 
— — — — — — — — — — — — — — 

4) asianmukaisesti vuoden välein tarkastettu 
käsisammutin, jos vesikulkuneuvossa on lie-
killä toimiva polttolaite, sisä- tai sisäperä-
moottori tai yli 25 kilowatin perämoottori 
paitsi, jos kyseessä on vesiskootteri; 

5) meri-VHF-radiopuhelin, jos vesikulku-
neuvo on huvialus ja se liikennöi alueella, 

HE 54/2021 vp



   

  

 

 62  

 

 

 

Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

 
 
— — — — — — — — — — — — — — 

Valoista ja nestekaasulaitteista säädetään 
erikseen. Liikenne- ja viestintävirasto voi hy-
väksyä vesikulkuneuvoissa käytettävät merk-
kilyhdyt. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — — 
 
 

109 § 

Poikkeukset vesikulkuneuvoja ja niiden va-
rusteita koskevista vaatimuksista 

Liikenne- ja viestintävirasto voi erityisestä 
syystä yksittäistapauksessa myöntää poik-
keuksia vesikulkuneuvon rakennetta, mootto-
ria, varusteita ja tarvikkeita koskevista sään-
nöksistä ja määräyksistä, jos tästä ei aiheudu 
vaaraa vesiliikenteen tai henkilöiden turvalli-
suudelle tai ympäristölle ja jos säännösten tai 
määräysten soveltaminen olisi ilmeisen tar-
koituksetonta tai kohtuuttoman hankalaa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — — 
 
 

112 § 

Rekisteröitävän vesikulkuneuvon käyttäminen 

Rekisteröitävää vesikulkuneuvoa ei saa 
käyttää ennen kuin se on merkitty rekisteriin. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — — 

jossa tarjotaan alusliikennepalvelulain 
(623/2005) mukaista alusliikennepalvelua. 
— — — — — — — — — — — — — — 

Valoista ja nestekaasulaitteista säädetään 
erikseen. Liikenne- ja viestintävirasto voi hy-
väksyä vesikulkuneuvoissa käytettävät merk-
kilyhdyt ja peruuttaa jo annetun hyväksyn-
nän, jos merkkilyhdyt eivät vastaa säädettyjä 
vaatimuksia. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 
 

109 § 

Poikkeukset vesikulkuneuvoja ja niiden va-
rusteita koskevista vaatimuksista 

Liikenne- ja viestintävirasto voi erityisestä 
syystä yksittäistapauksessa myöntää poik-
keuksia vesikulkuneuvon rakennetta, mootto-
ria, varusteita ja tarvikkeita koskevista sään-
nöksistä ja määräyksistä, jos tästä ei aiheudu 
vaaraa vesiliikenteen tai henkilöiden turvalli-
suudelle tai ympäristölle ja jos säännösten tai 
määräysten soveltaminen olisi ilmeisen tar-
koituksetonta tai kohtuuttoman hankalaa. Lii-
kenne- ja viestintävirasto voi erityisestä 
syystä, omasta aloitteestaan tai hakemuk-
sesta, myöntää vesikulkuneuvon varusteita ja 
tarvikkeita koskevia poikkeuksia myös tietyn 
urheiluun tai vapaa-ajan viettoon tarkoitetun 
vesikulkuneuvotyypin osalta, jos tästä ei ai-
heudu vaaraa vesiliikenteen tai henkilöiden 
turvallisuudelle tai ympäristölle ja jos sään-
nösten tai määräysten soveltaminen olisi il-
meisen tarkoituksetonta tai kohtuuttoman 
hankalaa. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 
 

112 § 

Rekisteröitävän vesikulkuneuvon käyttäminen 

Rekisteröitävää vesikulkuneuvoa ei saa 
käyttää vesiliikenteessä ilman, että se on mer-
kitty 110 §:n 2 momentissa tarkoitettuun re-
kisteriin. 
— — — — — — — — — — — — — — 
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Jos vesikulkuneuvo tuodaan ulkomailta 
Suomeen, se on rekisteröitävä seitsemän päi-
vän kuluessa Suomeen tuonnista. 
 
 
 
 
 

(uusi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

115 § 

Muutosrekisteröinti 

— — — — — — — — — — — — — — 
Muutosrekisteröinnin edellytyksenä on, että 

Liikenne- ja viestintävirastolle esitetään selvi-
tys muutoksista, jotka koskevat: 

1) vesikulkuneuvon omistajaa tai haltijaa; 
 
— — — — — — — — — — — — — — 

3) vesikulkuneuvon ja sen moottorin vaati-
mustenmukaisuutta; 
— — — — — — — — — — — — — — 
 
 

(uusi) 
 
 

Rekisteröitävää vesikulkuneuvoa, joka tuo-
daan siirtopurjehduksena ulkomailta Suo-
meen, ei tarvitse rekisteröidä ennen Suomeen 
tuomista. Tällöin vesikulkuneuvo on kuitenkin 
rekisteröitävä seitsemän päivän kuluessa Suo-
meen tuonnista. 
 
 

114 a § 

Varmenne 

Varmenteella tarkoitetaan vesikulkuneuvon 
omistusoikeutta osoittavaa määräaikaista 
tunnistetta. 

Vesikulkuneuvon omistaja voi pyytää Lii-
kenne- ja viestintävirastolta varmennetta. 
Varmenteen haltija voi varmenteen voimassa-
oloaikana tarkastaa liikenneasioiden rekiste-
ristä sähköisen yhteyden kautta vesikulkuneu-
von omistajan etu- ja sukunimen sekä vesikul-
kuneuvon ja sen moottorin tiedot. Varmenteen 
hakija voi myös perua varmenteen ennen 
määräajan päättymistä. 

Jos omistaja on pyytänyt vesikulkuneuvosta 
varmenteen, tulee se luovuttaa uudelle omis-
tajalle, kun vesikulkuneuvo siirtyy uudelle 
omistajalle. 
 
 

115 § 

Muutosrekisteröinti 

— — — — — — — — — — — — — — 
Muutosrekisteröinnin edellytyksenä on, että 

Liikenne- ja viestintävirastolle esitetään selvi-
tys muutoksista, jotka koskevat: 

1) vesikulkuneuvon tai sen moottorin omis-
tajaa tai haltijaa; 
— — — — — — — — — — — — — — 

3) vesikulkuneuvon tai sen moottorin vaati-
mustenmukaisuutta; 
— — — — — — — — — — — — — — 
 
 

115 a § 
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(uusi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luovutusilmoitus 

Vesikulkuneuvon edellinen omistaja voi il-
moittaa vesikulkuneuvon uuden omistajan 
merkittäväksi rekisteriin luovutuksensaajana. 
Edellisen omistajan on silloin ilmoitettava 
myös vesikulkuneuvon luovutuspäivä. Vesi-
kulkuneuvon edellinen haltija voi ilmoittaa 
hallintansa päättymisen ja päättymispäivän 
merkittäväksi rekisteriin. 

Jos vesikulkuneuvon edellinen omistaja on 
luovuttanut vesikulkuneuvon tuntemattomalle, 
Liikenne- ja viestintävirasto voi edellisen 
omistajan ilmoituksesta, saatuaan luovutuk-
sesta luotettavan selvityksen, tehdä rekisteriin 
merkinnän vesikulkuneuvon luovuttamisesta 
tuntemattomalle. Vesikulkuneuvon luovutta-
misen ajankohtana pidetään sitä päivää, jol-
loin Liikenne- ja viestintävirasto on saanut il-
moituksen ja luotettavaksi katsomansa selvi-
tyksen luovutuksesta. 
 
 

116 a § 

Rekisteri-ilmoituksen tekeminen 

Rekisteri-ilmoituksen voi tehdä Liikenne- ja 
viestintäviraston sähköisessä palvelussa tai 
toimittamalla ilmoituksen Liikenne- ja viestin-
tävirastoon. Rekisteri-ilmoituksen tekijä tai 
hänen asiamiehensä voi myös toimittaa rekis-
teri-ilmoituksen henkilökohtaisesti sopimus-
rekisteröijälle. 

Rekisteri-ilmoituksen tekijä on tunnistet-
tava, kun hän toimittaa ilmoituksen henkilö-
kohtaisesti sopimusrekisteröijälle. Liikenne- 
ja viestintäviraston sähköisessä palvelussa re-
kisteri-ilmoituksen tekijä on tunnistettava 
vahvalla sähköisellä tunnistamisella. Vah-
vasta sähköisestä tunnistamisesta säädetään 
digitaalisten palvelujen tarjoamisesta anne-
tussa laissa (306/2019). 

Rekisteri-ilmoitukseen on liitettävä tarvitta-
vat selvitykset 114, 115, 115 a ja 116 §:ssä 
tarkoitettujen edellytysten täyttymisestä. 
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120 § 

Vesiliikennerikos 

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta rik-
koo 
— — — — — — — — — — — — — — 

3) 7 §:n säännöksiä päällikön yleisestä vas-
tuusta lukuun ottamatta 7 §:n 3 kohdassa mai-
nittuja muita varusteita kuin 108 §:n 1 mo-
mentin 1 kohdassa vaadittuja pelastusliivejä, 
kelluntapukinetta tai pelastuspukua, 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — — 

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa 
ole säädetty ankarampaa rangaistusta, vesilii-
kennerikoksesta sakkoon. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 
 

123 § 

Vesikulkuneuvon päällikön yleiset rikkomuk-
set 

Vesikulkuneuvon päällikölle määrätään 70 
euron liikennevirhemaksu, jos hän jättää ta-
hallaan tai huolimattomuudesta noudatta-
matta: 
— — — — — — — — — — — — — — 

8) 34–37 §:n säännöksiä kanavilla ja avatta-
vien siltojen kautta liikuttaessa noudatetta-
vista nopeusrajoituksista, purjeveneen käyt-
töä koskevista velvoitteista, tupakointikiel-
losta, avotulen käsittelykiellosta tai vesikul-
kuneuvon tiedoista ilmoittamisesta. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 
 

124 § 

Nopeusrajoituksen rikkominen vesikulkuneu-
volla 

Vesikulkuneuvon päällikölle määrätään ta-
hallisesta tai huolimattomuudesta tehdystä 

120 § 

Vesiliikennerikos 

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta rik-
koo 
— — — — — — — — — — — — — — 

3) 7 §:n säännöksiä päällikön yleisestä vas-
tuusta lukuun ottamatta 7 §:n 3 kohdassa mai-
nittuja muita varusteita kuin 108 §:n 1 mo-
mentin 1 kohdassa vaadittuja pelastusliivejä, 
kelluntapukinetta tai pelastuspukua taikka 7 
§:n 4 kohdassa mainittuja vaatimuksia asian-
mukaisista merikartoista ja merenkulkujulkai-
suista, 
— — — — — — — — — — — — — — 

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa 
ole säädetty ankarampaa rangaistusta, vesilii-
kennerikoksesta sakkoon. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 
 

123 § 

Vesikulkuneuvon päällikön yleiset rikkomuk-
set 

Vesikulkuneuvon päällikölle määrätään 70 
euron liikennevirhemaksu, jos hän jättää ta-
hallaan tai huolimattomuudesta noudatta-
matta: 
— — — — — — — — — — — — — — 

8) 34, 36 ja 37 §:ssä tarkoitettuja, kanavilla 
ja avattavien siltojen kautta liikuttaessa nou-
datettavia, purjeveneen käyttöä, vesikulku-
neuvon tiedoista ilmoittamista tai tupakointia 
ja avotulen käsittelyä koskevia velvoitteita. 
 
— — — — — — — — — — — — — — 
 
 

124 § 

Nopeusrajoituksen rikkominen vesikulkuneu-
volla 

Nopeusrajoituksen rikkomisesta vesikulku-
neuvolla määrätään 120 euron liikennevirhe-
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suurimman sallitun vesiliikennemerkillä osoi-
tetun nopeuden tai vesikulkuneuvokohtaisen 
nopeuden ylityksestä 120 euron liikennevirhe-
maksu, jos nopeuden ylitys on korkeintaan 
suurimman sallitun nopeuden määrä. 
 
 
 

125 § 

Vesikulkuneuvon omistajan tai haltijan rekis-
teröintirikkomukset 

Vesikulkuneuvon omistajalle määrätään 70 
euron liikennevirhemaksu, jos hän tahallaan 
tai huolimattomuudesta jättää tekemättä 114 
§:ssä säädetyn ensirekisteröintiä koskevan re-
kisteri-ilmoituksen ennen vesikulkuneuvon 
käyttöönottoa tai 116 §:ssä tarkoitetun lopul-
lista poistoa koskevan rekisteri-ilmoituksen. 
 
 

Vesikulkuneuvon omistajalle tai haltijalle 
määrätään 70 euron liikennevirhemaksu, jos 
hän tahallaan: 

1) käyttää vesikulkuneuvoa 112 §:n vastai-
sesti ennen kuin se on merkitty rekisteriin; 

2) jättää tekemättä määräajassa 115 §:ssä 
säädetyn muutosrekisteröinnin; 

3) laiminlyö 117 §:ssä tarkoitetun velvolli-
suuden pitää rekisteröintitodistusta vesikulku-
neuvossa sitä käytettäessä; tai 

4) käyttää rekisteröitävää vesikulkuneuvoa 
118 §:n vastaisesti siten, ettei sitä ole varus-
tettu rekisteritunnuksella. 
 
 

133 § 

Muutoksenhaku 

Tämän lain nojalla annettuun päätökseen 
saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta 
annettuun päätökseen saa hakea muutosta va-
littamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallin-
tolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 
Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla vain, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan. 

maksu sille, joka tahallisesti tai huolimatto-
muudesta ylittää suurimman sallitun vesilii-
kennemerkillä osoitetun tai vesikulkuneuvo-
kohtaisen nopeuden, jos nopeuden ylitys on 
korkeintaan suurimman sallitun nopeuden 
määrä. 
 
 

125 § 

Rekisteröintirikkomukset 

 
Sille, joka tahallaan tai huolimattomuu-

desta käyttää tai antaa käyttää vesikulkuneu-
voa 112 §:n vastaisesti ennen kuin se on mer-
kitty rekisteriin tai 118 §:n vastaisesti siten, 
ettei sitä ole varustettu rekisteritunnuksella, 
tai laiminlyö 117 §:ssä tarkoitetun velvolli-
suuden pitää rekisteröintitodistusta vesikulku-
neuvossa sitä käytettäessä, määrätään 70 eu-
ron liikennevirhemaksu. 

Vesikulkuneuvon omistajalle määrätään 70 
euron liikennevirhemaksu, jos hän tahallaan 
tai huolimattomuudesta jättää tekemättä 114 
§:ssä säädetyn ensirekisteröintiä koskevan re-
kisteri-ilmoituksen ennen vesikulkuneuvon 
käyttöönottoa tai 116 §:ssä tarkoitetun lopul-
lista poistoa koskevan rekisteri-ilmoituksen. 
Vesikulkuneuvon omistajalle tai haltijalle 
määrätään 70 euron liikennevirhemaksu, jos 
hän tahallaan jättää tekemättä määräajassa 
115 §:ssä säädetyn muutosrekisteröinnin. 
 
 
 
 

133 § 

Muutoksenhaku 

Tässä laissa tarkoitettuun päätökseen saa 
vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta sääde-
tään hallintolaissa (434/2003). Muutoksen-
hausta hallintotuomioistuimeen säädetään oi-
keudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa 
laissa (808/2019). 
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Päätöksessä voidaan määrätä, että päätöstä 
on noudatettava muutoksenhausta huoli-
matta, jollei valitusviranomainen toisin mää-
rää. 
 
 

Päätös voidaan kuitenkin panna täytäntöön 
oikaisuvaatimuksesta tai valituksesta huoli-
matta. 
 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta 20  

.  . 
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Muut liitteet 
Liiteestä 1 kumo-
taan kuva 2 ja 3 
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