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Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Vesikulkuneuvorekisteri

Tässä laissa säädetään vesikulkuneuvon ja
sen moottorin rekisteröinnistä, vesikulkuneu-
vorekisterin tietosisällöstä ja tietojen käsitte-
lystä sekä rekisteröintitoiminnasta.

Liikenteen turvallisuusvirasto pitää vesi-
kulkuneuvorekisteriä. Liikenteen turvalli-
suusvirasto saa käyttää rekisteriä sille lain
mukaan kuuluvien tehtävien ja velvoitteiden
hoitamisessa.

2 §

Suhde muuhun lainsäädäntöön

Jollei tässä laissa toisin säädetä, rekisteriin
kuuluvien tietojen salassapitoon ja niiden
luovuttamiseen sovelletaan viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annettua lakia

(621/1999) ja muuhun henkilötietojen käsit-
telyyn henkilötietolakia (523/1999).

Tämän lain mukaisesti rekisteröity vesikul-
kuneuvo ei saa olla samanaikaisesti rekiste-
röitynä alusrekisterilain (512/1993) mukai-
sessa alusrekisterissä eikä merellä toimivien
kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä
annetun lain (690/2010) mukaisessa kalastus-
alusrekisterissä.

Vesikulkuneuvon kansallisuuteen ja oikeu-
teen käyttää Suomen lippua sovelletaan meri-
lain (674/1994) 1 luvun 1 §:ää.

2 luku

Vesikulkuneuvon rekisteröinti

3 §

Rekisteröitävät vesikulkuneuvot

Moottorilla varustettu huvivene, huvialus,
vuokravene, vesiskootteri ja muu vesikulku-
neuvo, jonka moottoriteho on moottorin val-
mistajan ilmoituksen mukaan vähintään 15
kilowattia, sekä moottorilla tai purjeella va-
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rustettu vesikulkuneuvo, jonka rungon pituus
on valmistajan ilmoituksen mukaan vähin-
tään 5,5 metriä, on rekisteröitävä siten kuin
tässä laissa säädetään ja tämän lain nojalla
määrätään.

Vesikulkuneuvorekisteriin voidaan merkitä
myös sellainen vesikulkuneuvo, jonka rekis-
teröintiin ei ole tämän lain perusteella velvol-
lisuutta.

4 §

Poikkeukset rekisteröintivelvollisuudesta

Rekisteröintivelvollisuus ei koske:
1) vesikulkuneuvoa, jonka omistaja tai hal-

tija on puolustusvoimat tai rajavartiolaitos;
2) alusrekisterilain nojalla rekisteröityyn

alukseen eikä merellä toimivien kalastus- ja
vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetun
lain nojalla kalastusalusrekisteriin merkittyyn
alukseen kuuluvaa vesikulkuneuvoa;

3) Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspo-
litiikan täytäntöönpanosta annetun lain
(1139/1994) 4 §:n nojalla sisävesillä käytettä-
vien alusten kalastusalusrekisteriin merkittyä
alusta eikä tällaiseen alukseen kuuluvaa vesi-
kulkuneuvoa;

4) pelkästään kilpailukäytössä olevaa vesi-
kulkuneuvoa.

5 §

Rekisteröitävän vesikulkuneuvon käyttäminen

Rekisteröitävää vesikulkuneuvoa ei saa
käyttää vesiliikenteessä ennen kuin se on
merkitty rekisteriin, jollei tässä laissa toisin
säädetä.

Sellaista tilapäisesti Suomessa olevaa vesi-
kulkuneuvoa, jonka omistajalla tai haltijalla
ei ole kotikuntaa eikä kotipaikkaa Suomessa,
saa käyttää Suomessa rekisteriin ilmoitta-
matta.

Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröityä
vesikulkuneuvoa saa tilapäisesti käyttää muu-
alla Suomessa rekisteriin ilmoittamatta.

6 §

Ennakkoilmoittaminen

Suomessa voimassa olevat vaatimukset

täyttävän uuden vesikulkuneuvon ja vesikul-
kuneuvon moottorin yksilöinti- ja tekniset
tiedot voidaan ilmoittaa Liikenteen turvalli-
suusvirastolle ennen vesikulkuneuvon ja sen
moottorin ensimmäistä rekisteröintiä Suo-
messa. Niitä seikkoja, jotka on ilmoitettu en-
nakkoon, ei tarvitse ilmoittaa 8 §:ssä tarkoite-
tun ensirekisteröinnin yhteydessä.

Ennakkoilmoituksen voi tehdä vesikulku-
neuvon tai moottorin valmistaja, valmistajan
edustaja tai maahantuoja:

1) joka on Suomessa rekisteröity oikeus-
henkilö;

2) joka on vakavarainen ja asiantunteva;
3) jolla on tai joka saa valmistajalta käyt-

töönsä vesikulkuneuvon tai moottorin raken-
teeseen ja varusteisiin liittyvät tekniset tiedot
ja tiedot vaatimustenmukaisuusvakuutuk-
sesta; ja

4) jolla on sopimus Liikenteen turvalli-
suusviraston kanssa tietojen toimittamisesta.

Ennen 2 momentin 4 kohdassa tarkoitetun
sopimuksen tekemistä hakijan on osoitettava
Liikenteen turvallisuusvirastolle, että se täyt-
tää 2 momentin 1—3 kohdassa tarkoitetut
vaatimukset.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa
tarkempia määräyksiä ennakkoilmoituksen
tekemisestä sekä ennakkoilmoituksessa vaa-
dittavista vesikulkuneuvon ja moottorin yksi-
löinti- ja teknisistä tiedoista.

7 §

Rekisteri-ilmoitus

Rekisteröitävän vesikulkuneuvon ja sen
moottorin ensirekisteröintiin tarvittavat tiedot
ja niiden muutokset sekä lopullista poistoa
koskevat tiedot on ilmoitettava Liikenteen
turvallisuusvirastolle, jollei tässä laissa toisin
säädetä.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa
tarkempia määräyksiä rekisteri-ilmoituksen
tekemisestä.

8 §

Ensirekisteröinti

Ennen kuin vesikulkuneuvo otetaan ensim-
mäisen kerran vesiliikennekäyttöön Suo-
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messa, omistaja on velvollinen tekemään kir-
jallisen rekisteri-ilmoituksen Liikenteen tur-
vallisuusvirastolle, jollei tässä laissa toisin
säädetä.

Ensirekisteröinnin edellytyksenä on, että
Liikenteen turvallisuusvirastolle esitetään sel-
vitys:

1) vesikulkuneuvon ja sen moottorin omis-
tajasta ja haltijasta;

2) vesikulkuneuvon ja sen moottorin yksi-
löinti- ja teknisistä tiedoista;

3) vesikulkuneuvon ja sen moottorin Suo-
messa voimassa olevista vaatimustenmukai-
suusvakuutuksista;

4) vesikulkuneuvon käyttötarkoituksesta ja
sen pääasiallisesta käyttökunnasta.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa
tarkempia määräyksiä ensirekisteröinnissä il-
moitettavista vesikulkuneuvon ja sen mootto-
rin teknisistä tiedoista.

9 §

Muutosrekisteröinti

Rekisteröidyn vesikulkuneuvon omistaja
on velvollinen ilmoittamaan 8 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettujen, rekisteriin merkittyjen tie-
tojen muutoksista Liikenteen turvallisuusvi-
rastolle kirjallisesti 30 päivän kuluessa muu-
toksesta, jollei tässä laissa toisin säädetä. Sel-
laisen omistajan tai haltijan, jolla on henkilö-
tunnus, nimen, henkilötunnuksen, osoitteen
tai kotikunnan muutoksista tai kuolemasta
sekä sellaisen oikeushenkilön yhteystietojen
muutoksista, jonka yritys- ja yhteisötunnus
on merkitty rekisteriin, ei kuitenkaan tarvitse
ilmoittaa.

Rekisteröidyn vesikulkuneuvon haltija on
velvollinen ilmoittamaan rekisteriin merkitty-
jen vesikulkuneuvoa ja sen moottoria koske-
vien teknisten tietojen muutokset sekä vesi-
kulkuneuvon käyttötarkoitusta ja pääasiallista
käyttökuntaa koskevien tietojen muutokset
Liikenteen turvallisuusvirastolle kirjallisesti
30 päivän kuluessa muutoksesta.

Muutosrekisteröinnin edellytyksenä on,
että Liikenteen turvallisuusvirastolle esitetään
selvitys muutoksista, jotka koskevat:

1) vesikulkuneuvon omistajaa tai haltijaa;
2) vesikulkuneuvon tai sen moottorin tek-

nisiä tietoja; tai

3) vesikulkuneuvon käyttötarkoitusta tai
sen pääasiallista käyttökuntaa.

10 §

Lopullinen poisto

Rekisteröidyn vesikulkuneuvon tai moot-
torin omistaja on velvollinen 30 päivässä ve-
sikulkuneuvon tai sen moottorin tuhoutumi-
sesta, romuttamisesta tai purkamisesta ilmoit-
tamaan kirjallisesti Liikenteen turvallisuusvi-
rastolle vesikulkuneuvon tai sen moottorin
poistamisesta pysyvästi vesiliikennekäytöstä
Suomessa, jollei tässä laissa toisin säädetä.

Vesikulkuneuvon tai sen moottorin lopulli-
nen poisto merkitään rekisteriin vain, jos Lii-
kenteen turvallisuusvirastolle esitetään luotet-
tava selvitys siitä, että vesikulkuneuvo tai sen
moottori on tuhoutunut, romutettu tai purettu.

11 §

Rekisteröintitodistus

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa vesi-
kulkuneuvon ensirekisteröinnistä rekisteröin-
titodistuksen. Rekisteröintitodistukseen mer-
kitään vesikulkuneuvon omistajan ja haltijan
nimi. Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa
tarkempia määräyksiä siitä, mitkä vesikulku-
neuvoon ja sen moottoriin liittyvät tekniset
tiedot rekisteröintitodistukseen merkitään.

Rekisteröintitodistukseen merkitään tieto
vesikulkuneuvon Suomen kansallisuudesta,
jos alus on merilain 1 luvun 1 §:ssä tarkoite-
tulla tavalla suomalainen, kun se rekisteröi-
dään.

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa uuden
rekisteröintitodistuksen, jos rekisteröintito-
distukseen merkityissä tiedoissa tapahtuu
muutoksia.

Rekisteröintitodistus on pidettävä mukana
vesikulkuneuvoa käytettäessä. Vesikulkuneu-
vorekisteriin tehty rekisteri-ilmoitus ensire-
kisteröinnistä oikeuttaa kuitenkin käyttämään
vesikulkuneuvoa ilman rekisteröintitodistusta
30 päivän ajan rekisteri-ilmoituksen tekemi-
sestä.

Liikenteen turvallisuusvirasto vahvistaa re-
kisteröintitodistuksen mallin.

Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa rekis-
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teröintitodistuksen valmistamisesta ja toimit-
tamisesta asiakkaille. Liikenteen turvallisuus-
virasto voi hoitaa tehtävän hankkimalla sii-
hen liittyvän palvelun yksityiseltä tai julki-
selta palvelun tuottajalta. Tehtävän järjestä-
misessä noudatetaan 6 luvun säännöksiä.

12 §

Rekisteritunnus

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa ensire-
kisteröinnin yhteydessä vesikulkuneuvolle
sen yksilöivän rekisteritunnuksen. Rekisteri-
tunnus koostuu kirjain- ja numerosarjasta.
Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa tar-
kempia määräyksiä rekisteritunnuksen tekni-
sistä ominaisuuksista ja sen merkitsemisestä.

Rekisteröitävää vesikulkuneuvoa ei saa
käyttää, ellei sitä ole varustettu rekisteritun-
nuksella.

Jos vesikulkuneuvo on rekisteröity myös
4 §:n 3 kohdassa tarkoitettuun sisävesillä
käytettävien alusten kalastusalusrekisteriin,
voidaan vesikulkuneuvo jättää varustamatta
tämän lain mukaisella rekisteritunnuksella.

13 §

Koetunnus

Sen estämättä, mitä 5 §:n 1 momentissa
säädetään, vesikulkuneuvon tai moottorin
valmistaja, maahantuoja, myyjä, korjaaja tai
muu vastaava elinkeinonharjoittaja voi käyt-
tää rekisteröimätöntä vesikulkuneuvoa koe-
ajossa, myynninedistämistoiminnassa ja
muussa tämän kaltaisessa elinkeinonsa har-
joittamiseen välittömästi liittyvässä toimin-
nassa, jos Liikenteen turvallisuusvirasto on
antanut elinkeinonharjoittajalle kirjallisesta
hakemuksesta koetunnuksen.

Koetunnus on voimassa toistaiseksi. Koe-
tunnus voidaan peruuttaa, jos elinkeinonhar-
joittaja on ilmoittanut luopuvansa siitä, jos
elinkeinonharjoittaja on käyttänyt koetun-
nusta tämän lain tai sen nojalla annettujen
määräysten vastaisesti tai jos koetunnuksen
peruuttamiseen on muita erityisiä syitä.

Koetunnuksen antamisesta Liikenteen tur-
vallisuusvirasto antaa elinkeinonharjoittajalle
todistuksen. Todistus on pidettävä mukana

vesikulkuneuvoa käytettäessä. Rekisteröimä-
tön vesikulkuneuvo on varustettava koetun-
nuksella, jos sitä käytetään 1 momentin mu-
kaisesti.

Koetunnusta koskevaan todistukseen so-
velletaan, mitä 11 §:n 5 ja 6 momentissa
säädetään rekisteröintitodistuksesta.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa
tarkempia määräyksiä koetunnuksen tekni-
sistä ominaisuuksista ja sen merkitsemisestä
sekä siitä, mitä rekisteriin talletettuja elinkei-
nonharjoittajaa koskevia tietoja merkitään to-
distukseen.

3 luku

Rekisterin tietosisältö

14 §

Rekisteröidyt

Rekisteriin saa tallettaa tarpeellisia tietoja
vesikulkuneuvon ja sen moottorin omistajasta
ja haltijasta sekä koetunnuksen saaneesta
elinkeinonharjoittajasta.

15 §

Rekisteriin talletettavat perustiedot

Vesikulkuneuvon ja sen moottorin omista-
jana tai haltijana olevasta luonnollisesta hen-
kilöstä saa rekisteriin perustietoina tallettaa
nimen, kansalaisuuden ja henkilötunnuksen
taikka henkilötunnuksen puuttuessa syntymä-
ajan, tiedon syntymäkotikunnasta tai ulko-
maisesta syntymäpaikasta ja syntymävaltiosta
sekä osoite- ja muut yhteystiedot, tiedon ko-
tikunnasta, asiointikielestä ja henkilön kuole-
masta.

Vesikulkuneuvon ja sen moottorin omista-
jana tai haltijana olevasta oikeushenkilöstä
sekä koetunnuksen saaneesta elinkeinonhar-
joittajasta saa rekisteriin perustietoina tallet-
taa nimen, yritys- ja yhteisötunnuksen, koti-
paikan, osoite- ja muut yhteystiedot sekä tie-
don asiointikielestä.

16 §

Rekisteriin talletettavat muut tiedot

Sekä luonnollisesta että oikeushenkilöstä
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saa perustietojen lisäksi tallettaa rekisteriin
rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tar-
peelliset tiedot:

1) 27 §:ssä tarkoitetusta tietojen luovutta-
misen rajoittamisesta;

2) konkurssista, velkajärjestelystä ja yritys-
saneerauksesta.

17 §

Vesikulkuneuvoista ja moottoreista
talletettavat tiedot

Rekisteriin saa tallettaa rekisterin käyttö-
tarkoituksen edellyttämiä vesikulkuneuvoa
sekä siihen liittyviä laitteita ja moottoria kos-
kevia tietoja seuraavasti:

1) tekniset tiedot ja yksilöintitiedot;
2) katsastusta ja muita teknisiä tarkastuksia

koskevat tiedot;
3) käyttötarkoitusta ja pääasiallista käyttö-

kuntaa koskevat tiedot;
4) lopullista poistamista koskevat tiedot;
5) ulosottotiedot;
6) anastustiedot.
Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa

tarkempia määräyksiä 1 momentin 1—4 koh-
dassa tarkoitetuista tiedoista.

18 §

Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterissä olevien henkilötietojen korjaa-
misesta säädetään henkilötietolain 29 §:ssä.

Liikenteen turvallisuusviraston on korjat-
tava ja täydennettävä oikeushenkilöön sekä
vesikulkuneuvoon ja sen moottoriin liittyviä
rekisteritietoja saatuaan luotettavan selvityk-
sen siitä, että rekisterissä oleva tieto on vir-
heellinen tai muuttunut taikka velvollisuus
ilmoittaa vesikulkuneuvo rekisteriin on lai-
minlyöty. Liikenteen turvallisuusviraston on
ennen korjauksen tekemistä annettava vesi-
kulkuneuvon omistajan tai haltijan lausua kä-
sityksensä sen aiheellisuudesta, jos korjaus
vaikuttaa omistajan tai haltijan oikeuksiin.
Korjauksen tehtyään Liikenteen turvallisuus-
viraston on ilmoitettava siitä vesikulkuneu-
von omistajalle ja haltijalle.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun vir-
heellisen tiedon saa säilyttää kahden vuoden

ajan tiedon korjaamisesta, jos se on tarpeen
rekisteröidyn, muun asianosaisen tai Liiken-
teen turvallisuusviraston oikeuksien turvaa-
miseksi. Tällaista tietoa saa käyttää ainoas-
taan rekisteröidyn, muun asianosaisen tai Lii-
kenteen turvallisuusviraston oikeuksien tur-
vaamiseksi.

19 §

Henkilötietojen poistaminen rekisteristä

Vesikulkuneuvoon liittyvät henkilötiedot
poistetaan rekisteristä kahden vuoden kulut-
tua sen vuoden päättymisestä, jonka aikana
vesikulkuneuvo on poistettu rekisteristä lo-
pullisesti.

4 luku

Liikenteen turvallisuusviraston
tiedonsaantioikeudet

20 §

Oikeus tietojen saantiin viranomaisilta

Liikenteen turvallisuusvirastolla on sen es-
tämättä, mitä tietojen salassapidosta sääde-
tään, oikeus saada tämän lain mukaisten teh-
täviensä hoitamiseksi tietoja seuraavasti:

1) väestötietojärjestelmästä tiedot henkilön
nimestä, nimenmuutoksesta, henkilötunnuk-
sesta, osoitteesta ja muista yhteystiedoista,
kotikunnasta, asiointikielestä, Suomen kansa-
laisuudesta ja kuolemasta sekä väestötietojär-
jestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen var-
mennepalveluista (661/2009) annetun lain 36
§:n 1 momentissa tarkoitetusta luovutusrajoi-
tuksesta;

2) Patentti- ja rekisterihallituksen ja Vero-
hallinnon ylläpitämästä yritys- ja yhteisötie-
tojärjestelmästä tämän lain 15 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetut tiedot oikeushenkilöstä;

3) ulosottoviranomaiselta tiedot vesikulku-
neuvoon kohdistuvasta ulosotosta, turvaamis-
toimista ja muista täytäntöönpanotoimista;

4) poliisilta tiedot rekisteröidyn vesikulku-
neuvon ja moottorin anastuksesta;

5) Tullilta tiedot rekisteröidyn vesikulku-
neuvon maastaviennistä;

6) Viestintävirastolta tiedot radioluvista.
Tiedot toimitetaan teknisen käyttöyhteyden
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avulla tai muutoin sähköisessä muodossa si-
ten kuin siitä Liikenteen turvallisuusviraston
kanssa sovitaan.

21 §

Oikeus tietojen saantiin muilta kuin
viranomaisilta

Liikenteen turvallisuusvirastolla on sen es-
tämättä, mitä tietojen salassapidosta sääde-
tään, oikeus saada muilta kuin viranomaisilta
tietoja seuraavasti:

1) vesikulkuneuvon ja moottorin valmista-
jalta tai maahantuojalta ja näiden edustajilta
vesikulkuneuvon ja moottorin tekniset ja yk-
silöintitiedot rekisterin ylläpitoa varten;

2) katsastuksen suorittajalta katsastusta
koskevat tiedot;

3) rekisteröintitehtäviä suorittavalta rekis-
teröintitehtäviä sekä rekisteröintitodistuksen
valmistamista ja toimittamista koskevat tie-
dot.

Tiedot toimitetaan teknisen käyttöyhteyden
avulla tai muutoin sähköisessä muodossa si-
ten kuin siitä Liikenteen turvallisuusviraston
kanssa sovitaan.

5 luku

Tietojen julkisuus ja niiden luovuttaminen

22 §

Tietojen luovuttamisen yleiset edellytykset

Vesikulkuneuvorekisterin tietoja voidaan
luovuttaa vain, jos tässä laissa säädetyt edel-
lytykset tietojen luovuttamiselle ovat ole-
massa eikä henkilön oikeudesta kieltää tieto-
jensa luovuttaminen muuta johdu. Tietoa ei
saa luovuttaa, jos luovuttamisen voidaan pe-
rustellusta syystä epäillä loukkaavan henki-
lön yksityisyyden suojaa, hänen etujaan tai
oikeuksiaan taikka vaarantavan valtion tur-
vallisuutta.

Muutoin kuin yksittäisluovutuksena luovu-
tettavien tietojen luovuttaminen luovutuksen-
saajalle edellyttää Liikenteen turvallisuusvi-
raston lupaa.

23 §

Julkisten tietojen yksittäisluovutus

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetussa laissa säädetään, jo-
kaisella on oikeus yksittäisluovutuksena
saada tieto rekisteriin talletetuista julkisista
tiedoista seuraavasti:

1) vesikulkuneuvon rekisteritunnuksen pe-
rusteella tiedot vesikulkuneuvosta, vesikulku-
neuvon omistajan ja haltijan nimestä ja
osoite- ja muista yhteystiedoista sekä katsas-
tustiedoista;

2) koetunnuksen perusteella tiedot elinkei-
nonharjoittajasta, sen osoite- ja muista yhte-
ystiedoista sekä yritys- ja yhteisötunnuksesta.

Edellä 1 momentin 1 kohdan perusteella
saadaan rajoitetusti luovuttaa tieto myös vesi-
kulkuneuvon entisestä omistajasta tai halti-
jasta.

Tiedot voidaan luovuttaa teknisen käyt-
töyhteyden avulla tai muutoin sähköisessä
muodossa siten kuin siitä Liikenteen turvalli-
suusviraston kanssa sovitaan.

24 §

Julkisten tietojen luovuttaminen sähköisessä
muodossa

Rekisteriin talletettuja julkisia henkilötie-
toja ja muita julkisia tietoja saa luovuttaa
teknisen käyttöyhteyden avulla tai muutoin
sähköisesti:

1) viranomaisille laissa säädettyjen tehtä-
vien tai velvoitteiden hoitamiseksi;

2) vakuutusyhtiöille vesikulkuneuvoa kos-
kevan vakuutuksen ja korvausjärjestelmän
hoitamista varten;

3) Onnettomuustutkintakeskukselle pelas-
tus- ja onnettomuustutkintaa varten;

4) rekisteröintitehtäviä suorittaville laissa
säädettyjä vesikulkuneuvoihin liittyviä rekis-
teröintitehtäviä varten;

5) Ahvenanmaan maakunnan rekisterivi-
ranomaiselle vesikulkuneuvojen rekisteröinti-
tehtävien ja valvontatoimien suorittamiseksi
Ahvenanmaan maakunnassa;

6) Euroopan unionin jäsenvaltion ja Eu-
roopan talousalueeseen kuuluvan valtion vi-
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ranomaisille, Euroopan komissiolle ja kan-
sainvälisissä sopimuksissa tarkoitetuille vi-
ranomaisille Euroopan unionin lainsäädän-
nöstä tai Suomea sitovista kansainvälisistä
sopimuksista johtuvien velvoitteiden hoita-
mista varten;

7) perustellusta syystä yksittäisluovutuk-
sena viranomaisille ja viranomaistehtävien
suorittamista varten Euroopan unionin tai Eu-
roopan talousalueen ulkopuolelle.

Luovutuksensaajan on ennen tietojen luo-
vuttamista esitettävä selvitys tietojen suojaa-
misesta. Luovutuksensaaja saa luovuttaa
edelleen saamiaan tietoja ainoastaan laissa
säädettyjen tehtävien hoitamiseksi.

25 §

Tietojen edelleen luovuttaminen

Vesikulkuneuvorekisteristä muutoin kuin
yksittäisluovutuksena saatuja tietoja ei saa
luovuttaa edelleen kolmannelle ilman Liiken-
teen turvallisuusviraston lupaa. Viranomai-
silla on kuitenkin oikeus tietojen edelleen
luovuttamiseen, jos luovuttaminen perustuu
lakiin, Suomea sitovan kansainvälisen sopi-
muksen velvoitteeseen tai Euroopan unionin
lainsäädäntöön.

26 §

Tietojen luovuttaminen muuhun
käyttötarkoitukseen

Rekisteristä saa luovuttaa tietoja:
1) luonnollisen henkilön nimestä ja osoit-

teesta tai muista yhteystiedoista mielipide- ja
markkinatutkimukseen, suoramarkkinointiin
sekä muuhun osoite- ja tietopalveluun;

2) asiakasrekisterin yhteystietojen ja vesi-
kulkuneuvon tietojen saattamiseen ajan ta-
salle;

3) vesikulkuneuvojen rahoitus- ja vakuu-
tustoimintaan, katsastustoimintaan, varaosien
myynti- ja huoltotoimintaan sekä vesikulku-
neuvoon liittyvään kiellon, määräyksen tai
vaaran tiedottamiseen tai muuhun näihin rin-
nastettavaan toimintaan.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot voi-

daan lähettää myös teknisen käyttöyhteyden
avulla tai muutoin sähköisessä muodossa.

Tietojen luovuttaminen 1 momentin perus-
teella on sallittua ainoastaan, jos toiminta,
johon tietoja pyydetään luovutettavaksi, liit-
tyy vesiliikenteen turvallisuuteen, vesikulku-
neuvoihin, vesikulkuneuvoliikenteeseen tai
sen aiheuttamiin ympäristöhaittoihin.

Henkilötietojen otantaperusteena tietoja
mielipide- ja markkinatutkimukseen, suora-
markkinointiin ja muuhun osoite- ja tietopal-
veluun luovutettaessa saa käyttää henkilön
osoitetta tai muuta yhteystietoa, kotikuntaa,
ikää, sukupuolta, asiointikieltä ja vesikulku-
neuvoon liittyvää tietoa sekä lisäksi yhtä hen-
kilöön liittyvää tunnistetietoa. Vesikulkuneu-
voon liittyvistä tiedoista otantaperusteena
voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston
asetuksella.

27 §

Tietojen luovuttamisen muut rajoitukset

Henkilöllä on sen lisäksi, mitä henkilötie-
tolain 30 §:ssä säädetään, oikeus kieltää
osoite- ja muiden yhteystietojensa luovutta-
minen muuhun tarkoitukseen kuin viranomai-
selle tai lakisääteisen tehtävän suorittamista
varten.

Siirrettäessä 20 §:n 1 momentin 1 koh-
dassa tarkoitettu väestötietojärjestelmään tal-
letettu luovutusrajoitus vesikulkuneuvorekis-
teriin luovutusrajoitus tulee laajentaa katta-
maan myös luonnollisen henkilön nimi. Luo-
vutusrajoitus ei estä henkilötietojen luovutta-
mista viranomaisille, sopimusrekisteröijälle
ja vesikulkuneuvon rekisteröintitodistuksen
valmistajalle.

Luovutettaessa 2 momentissa tarkoitettu
luovutusrajoituksen alainen tieto on luovu-
tuksensaajalle samalla ilmoitettava luovutus-
rajoituksesta sekä tietojen käyttöä ja suoja-
usta koskevista rajoituksista. Liikenteen tur-
vallisuusvirasto voi erityisestä syystä jättää
ilmoittamatta luovutusrajoituksesta, jos luo-
vutettava tieto ja sen käyttötarkoitus on sel-
lainen, että ilmoittamatta jättämisen ei arvi-
oida vaarantavan luovutusrajoituksen tarkoi-
tusta.
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6 luku

Rekisteröintitoiminta

28 §

Rekisteröintitoiminnan järjestäminen

Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa vesi-
kulkuneuvon ja sen moottorin rekisteröinti-
toiminnan järjestämisestä. Liikenteen turval-
lisuusvirasto hankkii rekisteröintitoiminnan
järjestämiseksi tarvittavat avustavat palvelut
julkisilta tai yksityisiltä yhteisöiltä (sopimus-
rekisteröijä).

Sopimusrekisteröijän hoitamat avustavat
tehtävät ovat vesikulkuneuvon ja sen mootto-
rin rekisteri-ilmoitusten vastaanotto ja vaadit-
tavien tietojen tarkistaminen, rekisteri-ilmoi-
tusta, vesikulkuneuvoa ja sen moottoria kos-
kevien tietojen tallettaminen vesikulkuneuvo-
rekisteriin, asiakirjojen lähettäminen digitoi-
taviksi ja arkistoitaviksi Liikenteen turvalli-
suusvirastolle, rekisteröintitodistuksen
valmistaminen ja toimittaminen asiakkaalle
sekä rekisteröintitapahtumaan välittömästi
liittyvät muut avustavat tekniset tehtävät.

Sopimusrekisteröijä ei saa käsitellä rekis-
teri-ilmoituksia, joihin liittyy rekisteröinnin
edellytysten täyttymisen arviointia eikä lo-
pullista poistoa koskevia rekisteri-ilmoituk-
sia, vaan sen tulee siirtää ne Liikenteen tur-
vallisuusviraston ratkaistaviksi.

Liikenteen turvallisuusvirasto on velvolli-
nen ylläpitämään ajantasaiset tiedot sopimus-
rekisteröijistä kaikille avoimessa sähköisessä
palvelussa.

29 §

Sopimusrekisteröijää koskevat yleiset
vaatimukset

Sopimusrekisteröijän on oltava luotettava
ja ammatillisesti asiantunteva. Sopimusrekis-
teröijällä on oltava tehtävän asianmukaisen
hoitamisen edellyttämät tietoliikenneyhteydet
ja tietojärjestelmän taso sekä muut tekniset,
taloudelliset ja toiminnalliset valmiudet. So-
pimusrekisteröijän on huolehdittava asiakkai-
den yhdenvertaisesta kohtelusta, asianmukai-
sesta asiakirjaturvallisuudesta, toimitilatur-
vallisuudesta ja tietosuojasta.

Sopimusrekisteröijän on julkisia hallinto-
tehtäviä hoitaessaan noudatettava hallintola-
kia (434/2003), kielilakia (423/2003), viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annettua
lakia, saamen kielilakia (1086/2003) sekä
henkilötieto-lakia. Sopimusrekisteröijän pal-
veluksessa olevaan rekisteröintejä suoritta-
vaan henkilöön ei kuitenkaan sovelleta hal-
lintolain 28 §:n 1 momentin 4 kohtaa.

Rekisteröintitoimintaa suorittavaan henki-
löön sovelletaan rikosoikeudellista virkavas-
tuuta koskevia säännöksiä hänen hoitaessaan
tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä. Vahingon-
korvausvastuusta säädetään vahingonkor-
vauslaissa (412/1974).

30 §

Sopimusrekisteröijän luotettavuuden sekä
rekisteröintitoiminnasta vastaavan ja rekiste-

röintejä suorittavan henkilön sopivuuden
arviointi

Sopimusrekisteröijää voidaan pitää luotet-
tavana jos kukaan sen hallituksen tai hallinto-
neuvoston jäsenistä tai varajäsenistä, yhtiö-
miehistä, muussa määräävässä asemassa ole-
vista, rekisteröintitoiminnan vastuuhenki-
löistä, rekisteröintejä suorittavista eikä toimi-
tusjohtaja ole toiminnallaan osoittanut ole-
vansa ilmeisen sopimaton
rekisteröintitoiminnan harjoittajaksi tai rekis-
teröintejä suorittavaksi henkilöksi.

Sopimusrekisteröijää ei kuitenkaan voida
pitää luotettavana, jos sen määräävässä ase-
massa oleva on liiketoimintakiellossa tai
määrätty liiketoimintakieltoon viiden viimei-
sen vuoden aikana.

Sopimusrekisteröijää ei voida pitää luotet-
tavana myöskään, jos sen 1 momentissa tar-
koitettu henkilö on tuomittu:

1) kymmenen viimeisen vuoden aikana vä-
hintään kahden vuoden pituiseen vankeusran-
gaistukseen;

2) viiden viimeisen vuoden aikana rangais-
tukseen vakavasta liikennevälineiden rekiste-
röintiä, katsastusta, verotusta, kirjanpitoa tai
varainhallintaa koskevien säännösten rikko-
misesta taikka yli kuuden kuukauden pitui-
seen vankeusrangaistukseen muusta rikok-
sesta, jonka katsotaan osoittavan henkilön tai
yhteisön olevan ilmeisen sopimaton harjoitta-
maan rekisteröintitoimintaa; tai
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3) kolmen viimeisen vuoden aikana enin-
tään kuuden kuukauden pituiseen vankeus-
rangaistukseen tai toistuvasti sakkorangais-
tukseen rikoksista, joiden katsotaan osoitta-
van henkilön olevan ilmeisen sopimaton har-
joittamaan rekisteröintitoimintaa.

Liikenteen turvallisuusvirasto päättää 1
momentissa tarkoitetusta henkilöiden sopi-
vuudesta rekisteröintitoiminnan harjoittajiksi
ja rekisteröintejä suorittaviksi henkilöiksi.

31 §

Henkilörekisteritiedot

Liikenteen turvallisuusvirastolla on oikeus
salassapitosäännösten estämättä saada rikos-
rekisteristä tarpeelliset tiedot 30 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetulle henkilölle asetettujen
sopivuusvaatimusten selvittämiseksi ja val-
vontaa varten. Tieto rikoksesta voidaan luo-
vuttaa sopimusrekisteröijälle sopimuksen
purkamisen perusteena.

32 §

Rekisteröintitoimintaa koskeva sopimus

Rekisteröintitoimintaa koskevassa sopi-
muksessa on sovittava ainakin:

1) sopimusrekisteröijän rekisteröintitoi-
minnan laajuudesta;

2) rekisteröintitehtäviä suorittavien henki-
löiden riittävän ammattitaidon turvaavista
menettelyistä;

3) rekisteröintitehtävissä edellytettävän tie-
tosuojan osoittamisesta;

4) rekisteröintitehtävien valvonnasta ja
muista keinoista, joilla Liikenteen turvalli-
suusvirasto voi varmistua tehtävien asianmu-
kaisesta ja tehokkaasta hoitamisesta;

5) Liikenteen turvallisuusviraston sopi-
musrekisteröijälle maksamasta korvauksesta
ja muista ehdoista, joilla sopimusrekisteröijä
hoitaa rekisteröintitoimintaa.

33 §

Rekisteröintitoimintaa koskevan sopimuksen
irtisanomien ja purkaminen

Liikenteen turvallisuusvirasto voi irtisanoa
tai purkaa rekisteröintitoimintaa koskevan so-

pimuksen, jos sopimusrekisteröijä ei enää
täytä 29 §:ssä säädettyjä sopimusrekisteröijää
koskevia yleisiä vaatimuksia tai jos sopimus-
rekisteröijä olennaisesti laiminlyö rekiste-
röintitoimintaa koskevassa sopimuksessa so-
vittujen rekisteröintitehtävien suorittamisen.

34 §

Valvonta

Liikenteen turvallisuusvirasto valvoo sopi-
musrekisteröijän rekisteröintitoimintaa. Vi-
rastolla on oikeus tehdä valvontaa varten tar-
kastuksia sopimusrekisteröijän toimitiloissa
ja saada salassapitosäännösten estämättä tie-
toja rekisteröintitoimintaan liittyvistä asiakir-
joista. Valvontaa ei saa suorittaa pysyväis-
luonteiseen asumiseen käytettävissä tiloissa.
Toimitilojen tarkastuksessa noudatetaan hal-
lintolain 39 §:n säännöksiä.

35 §

Salassapitovelvollisuus

Sopimusrekisteröijän palveluksessa oleva
ei saa ilmaista sivulliselle Liikenteen turvalli-
suusvirastolta saamaansa 30 §:ssä tarkoitetun
henkilön rikosta koskevaa tietoa, jonka Lii-
kenteen turvallisuusvirasto on saanut 31 §:n
nojalla rikosrekisteristä.

7 luku

Erinäiset säännökset

36 §

Kielto muuttaa rekisteritietoja

Liikenteen turvallisuusvirasto voi kieltää
vesikulkuneuvon tai sen moottorin rekisteri-
tietojen muuttamisen määräajaksi ja tehdä
tästä merkinnän rekisteriin, jos se saa tiedon
vesikulkuneuvon tai sen moottorin omistusoi-
keutta tai yksilöintitietoa koskevasta ilmei-
sestä epäselvyydestä.
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37 §

Maksut

Tietojen merkitsemisestä rekisteriin ja tie-
tojen antamisesta rekisteristä jäljennöksenä
sekä muusta tämän lain mukaisesta tietopal-
velusta peritään maksut valtion maksuperus-
telaissa (150/1992) ja viranomaisten toimin-
nan julkisuudesta annetussa laissa säädettyjen
perusteiden mukaan.

38 §

Viittaus rikoslakiin

Rangaistus 35 §:ssä säädetyn salassapito-
velvollisuuden rikkomisesta säädetään rikos-
lain (39/1889) 38 luvun 1 ja 2 §:ssä sekä 40
luvun 5 §:ssä.

Rangaistus rekisterimerkintärikoksesta
säädetään rikoslain 16 luvun 7 §:ssä.

Rangaistus virkavallan anastuksesta sääde-
tään rikoslain 16 luvun 9 §:ssä.

39 §

Vesikulkuneuvon rekisteröintirikkomus

Vesikulkuneuvon omistaja, joka tahallaan
tai huolimattomuudesta

1) jättää 8 §:n 1 momentissa säädetyn re-
kisteri-ilmoituksen tekemättä ennen vesikul-
kuneuvon käyttöönottoa,

2) jättää 9 §:n 1 momentissa säädetyn
muutosrekisteröinnin tekemättä määräajassa
tai

3) jättää 10 §:n 1 momentissa säädetyn
lopullista poistoa koskevan rekisteri-ilmoi-
tuksen tekemättä määräajassa,

on tuomittava vesikulkuneuvon rekisteröin-
tirikkomuksesta sakkoon.

Vesikulkuneuvon rekisteröintirikkomuk-
sesta tuomitaan myös vesikulkuneuvon hal-
tija, joka tahallaan tai huolimattomuudesta
jättää 9 §:n 2 momentissa säädetyn muutosre-
kisteröinnin tekemättä määräajassa.

Rikesakosta vesikulkuneuvon rekisteröinti-
rikkomuksen seuraamuksena säädetään rikos-
lain 2 a luvun 9 §:ssä ja sen nojalla annetussa
valtioneuvoston asetuksessa.

40 §

Käyttökieltorikkomus

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta
käyttää vesikulkuneuvoa

1) ennen sen merkitsemistä rekisteriin 5 §:n
1 momentin vastaisesti,

2) rekisteritunnuksella varustamattomana
12 §:n 2 momentin vastaisesti tai

3) koetunnuksella varustamattomana 13 §:n
3 momentin vastaisesti,

on tuomittava käyttökieltorikkomuksesta
sakkoon.

Rikesakosta käyttökieltorikkomuksen seu-
raamuksena säädetään rikoslain 2 a luvun
9 §:ssä ja sen nojalla annetussa valtioneuvos-
ton asetuksessa.

41 §

Toimenpiteistä luopuminen

Jos 39 tai 40 §:ssä tarkoitettu rikkomus on
olosuhteet huomioon ottaen vähäinen, voi-
daan siitä jättää syyte nostamatta ja rangais-
tus tuomitsematta.

Jos rikkomus ilmeisesti on 1 momentissa
tarkoitettu, voi Liikenteen turvallisuusvirasto,
poliisi, rajavartiolaitos tai Tulli muihin toi-
menpiteisiin ryhtymättä antaa rikkomukseen
syyllistyneelle huomautuksen.

42 §

Muutoksenhaku

Liikenteen turvallisuusviraston tämän lain
nojalla tekemään päätökseen saa vaatia oikai-
sua Liikenteen turvallisuusvirastolta siten
kuin hallintolaissa säädetään.

Liikenteen turvallisuusviraston oikaisuvaa-
timuksen johdosta tekemään päätökseen saa
hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeu-
teen siten kuin hallintolainkäyttölaissa
(586/1996) säädetään. Hallinto-oikeuden pää-
tökseen saa hakea muutosta valittamalla vain,
jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitus-
luvan.

Henkilötietojen korjaamista koskevaan
päätökseen haetaan muutosta siten kuin hen-
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kilötietolaissa säädetään ja asiakkaalta perit-
tävään maksuun haetaan muutosta siten kuin
valtion maksuperustelaissa säädetään.

43 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2014.

Tällä lailla kumotaan vesikulkuneuvorekis-
teristä annettu laki (976/2006).

Jos vesikulkuneuvo on rekisteröity sekä
alus- että vesikulkuneuvorekisteriin tai sekä
vesikulkuneuvorekisteriin että merellä toimi-
vien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekiste-
röinnistä annetun lain mukaiseen kalastus-
alusrekisteriin, tulee omistajan ilmoittaa vesi-
kulkuneuvo poistettavaksi toisesta rekisteristä
vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta.

Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2014

Tasavallan Presidentti
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