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laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain (1687/2009) 2 §:n 6,

16, 21 ja 30 kohta, 20 §, 28 §:n 1 momentti ja 41 §, sellaisena kuin niistä on 20 § laissa
95/2013, sekä

lisätään lakiin uusi 30 a § seuraavasti:

2 §

Määritelmät

Tässä laissa ja sen nojalla annetuissa sään-
nöksissä ja määräyksissä tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —

6) merityöyleissopimuksella merityötä kos-
kevaa vuoden 2006 yleissopimusta (SopS
52/2013);
— — — — — — — — — — — — —

16) vuokraveneellä eräiden huviveneiden
turvallisuudesta ja päästövaatimuksista anne-
tun lain (621/2005) soveltamisalaan kuulu-
vaa, huvikäyttöön miehitettynä vuokralle tar-
jottavaa alusta, joka kuljettaa muussa kuin
säännöllisessä liikenteessä enintään 12 mat-
kustajaa; ei kuitenkaan purjevenettä, jonka
rungon pituus on valmistajan ilmoituksen
mukaan alle 5,5 metriä, moottorilla varustet-
tua venettä, jonka moottoriteho on moottorin
valmistajan ilmoituksen mukaan alle 15 kilo-
wattia, vesiskootteria eikä soutuvenettä;
— — — — — — — — — — — — —

21) lastialuksella muita kuin 13—20 koh-
dassa tarkoitettuja vähintään 5,5 metrin pitui-
sia aluksia;
— — — — — — — — — — — — —

30) meripalvelulla laivaväkeen kuuluvana
tai ohjattuna harjoitteluna suoritettua palve-
lua muulla aluksella kuin huviveneellä, huvi-
aluksella tai proomulla; pätevyyskirjan saa-
miseksi vaadittavaa meripalvelua määriteltä-
essä lasketaan 30 päivän ajanjakson aluksella
vastaavan yhtä kuukautta.

20 §

Pätevyyskirjan, lisäpätevyystodistuksen tai
kelpoisuustodistuksen peruuttaminen

Liikenteen turvallisuusviraston on peruu-
tettava antamansa pätevyyskirja, lisäpäte-
vyystodistus tai kelpoisuustodistus määrä-
ajaksi tai kokonaan henkilöltä, joka:

1) on rikkonut olennaisesti tai toistuvasti
merenkulkua koskevia säännöksiä tai mää-
räyksiä;

2) on muulla toiminnallaan osoittanut
yleistä piittaamattomuutta säännöksistä tai
määräyksistä;

3) ei enää täytä pätevyyskirjan, lisäpäte-
vyystodistuksen tai kelpoisuustodistuksen an-
tamisen edellytyksiä.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi peruut-
taa antamansa pätevyyskirjan, lisäpätevyysto-
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distuksen tai kelpoisuustodistuksen määrä-
ajaksi tai kokonaan henkilöltä, joka muulla
kuin 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla
tavalla rikkoo merenkulkua koskevia sään-
nöksiä tai määräyksiä tai muulla tavalla vaa-
rantaa toiminnallaan alusliikenteen turvalli-
suutta.

Rajavartiolaitoksen, poliisin tai Tullin on
otettava haltuun Liikenteen turvallisuusviras-
ton antama pätevyyskirja, lisäpätevyystodistus
tai kelpoisuustodistus, jos on syytä epäillä,
että henkilö on tehtävää hoitaessaan syyllisty-
nyt rikoslain (39/1889) 23 luvun 5 §:ssä tar-
koitettuun vesiliikennejuopumukseen, ja toi-
mitettava se viipymättä Liikenteen turvalli-
suusvirastolle, jonka on viipymättä päätettävä
pätevyyskirjan, lisäpätevyystodistuksen tai
kelpoisuustodistuksen peruuttamisesta.

Edellä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa ja 2
momentissa tarkoitettu pätevyyskirjan, lisäpä-
tevyystodistuksen tai kelpoisuustodistuksen
peruuttaminen määrätään olemaan voimassa
rikkomuksen vakavuuteen suhteutetun määrä-
ajan, kuitenkin enintään 12 kuukautta, tai ko-
konaan. Edellä 3 momentissa tarkoitettu päte-
vyyskirjan, lisäpätevyystodistuksen tai kelpoi-
suustodistuksen peruuttaminen on voimassa
kunnes tuomioistuin on ratkaissut pätevyys-
kirjan, lisäpätevyystodistuksen tai kelpoisuus-
todistuksen menettämistä koskevan asian me-
rilain (674/1994) 20 luvun 10 §:n nojalla.

Liikenteen turvallisuusviraston päätös pä-
tevyyskirjan, lisäpätevyystodistuksen tai kel-
poisuustodistuksen peruuttamisesta tulee voi-
maan heti. Pätevyyskirja, lisäpätevyystodis-
tus tai kelpoisuustodistus on tällöin välittö-
mästi luovutettava Liikenteen turvallisuusvi-
rastolle.

Ennen 1—3 momentissa tarkoitetun pää-
töksen tekemistä Liikenteen turvallisuusvi-
raston on annettava henkilölle, jonka päte-
vyyskirjan, lisäpätevyystodistuksen tai kel-
poisuustodistuksen peruuttamista Liikenteen
turvallisuusvirasto harkitsee, tilaisuus tulla
kuulluksi, jollei kyseessä ole sellainen kii-
reellinen tapaus, että kuuleminen olennaisesti
vaarantaisi merenkulun turvallisuutta. Jos ky-
seessä on kiireellinen tapaus, Liikenteen tur-
vallisuusvirasto voi ottaa 1 ja 2 momentissa
tarkoitetuissa tapauksissa pätevyyskirja, lisä-
pätevyystodistus tai kelpoisuustodistus välit-
tömästi haltuunsa.

Liikenteen turvallisuusviraston on viipy-
mättä palautettava pätevyyskirja, lisäpäte-
vyystodistus tai kelpoisuustodistus, jos sitä ei
peruuteta 2 tai 3 momentin mukaisesti.

28 §

Todistuskirjojen antaminen ja peruuttaminen

Liikenteen turvallisuusvirasto tai hyväk-
sytty laitos antaa ISM-asetuksen mukaisesti
asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa suoma-
laista alusta liikennöivälle yhtiölle kyseistä
alusta koskevan vaatimustenmukaisuusasia-
kirjan tai väliaikaisen vaatimustenmukaisuus-
asiakirjan sekä ISM-asetuksen soveltamis-
alaan kuuluvalle suomalaiselle alukselle tur-
vallisuusjohtamistodistuksen tai väliaikaisen
turvallisuusjohtamistodistuksen.
— — — — — — — — — — — — —

30 a §

Virkavastuu

Rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia
säännöksiä sovelletaan hyväksytyn laitoksen
työntekijään tämän suorittaessa 28 tai
30 §:ssä tarkoitettua julkista hallintotehtävää.
Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahin-
gonkorvauslaissa (412/1974).

41 §

Muutoksenhaku

Liikenteen turvallisuusviraston päätökseen
20 §:ssä tarkoitetussa asiassa sekä 28 §:ssä
tarkoitetun todistuskirjan peruuttamista kos-
kevassa asiassa saa hakea muutosta valitta-
malla hallinto-oikeuteen siten kuin hallinto-
lainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Muuhun Liikenteen turvallisuusviraston tai
hyväksytyn laitoksen päätökseen saa vaatia
oikaisua virastolta siten kuin hallintolaissa
(434/2003) säädetään. Oikaisuvaatimukseen
annettuun päätökseen saa hakea muutosta va-
littamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallin-
tolainkäyttölaissa säädetään.

Hallinto-oikeuden päätökseen 1 momen-
tissa tarkoitetussa asiassa saa hakea muutosta
valittamalla siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa säädetään. Hallinto-oikeuden muuhun
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päätökseen saa hakea muutosta valittamalla
vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää va-
litusluvan.

Liikenteen turvallisuusviraston tämän lain
mukaisesti määräämään maksuun haetaan
muutosta siten kuin valtion maksuperuste-
laissa säädetään.

Tämä laki tulee voimaan 21 päivänä mar-
raskuuta 2014.

Muutoksenhaussa ennen tämän lain voi-
maantuloa annettuun hallintopäätökseen so-
velletaan tämän lain voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä.

Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2014
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