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aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain

(1686/2009) 38 §:n 7 momentti, 65 §:n 7 momentti ja 91 §:n 11 ja 17 kohta,
muutetaan 2 §:n 13, 15, 23—25 ja 42 kohta, 33, 57—59, 61 ja 83 §, 91 §:n 18 kohta ja 93 §,
sellaisena kuin niistä on 2 §:n 42 kohta laissa 910/2011, sekä
lisätään 4 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 910/2011 ja 1505/2011, uusi 9

momentti ja lakiin uusi 81 a § seuraavasti:

2 §

Määritelmät

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

13) merityöyleissopimuksella merityötä
koskevaa vuoden 2006 yleissopimusta (SopS
52/2013);
— — — — — — — — — — — — —

15) ammattiveneellä alusta, jonka pituus
on vähintään 5,5 metriä mutta alle 24 metriä,
ja jota käytetään ammatin tai elinkeinon har-
joittamiseen;
— — — — — — — — — — — — —

23) proomulla vähintään 12 metrin pituista
alusta, jolla ei ole omaa kuljetuskoneistoa;
vähimmäispituus ei koske vedenalaiseen työ-
hön käytettävää proomua;

24) vuokraveneellä eräiden huviveneiden
turvallisuudesta ja päästövaatimuksista anne-
tun lain (621/2005) soveltamisalaan kuulu-
vaa, huvikäyttöön vuokralle miehitettynä tai
miehittämättömänä tarjottavaa alusta, joka
kuljettaa muussa kuin säännöllisessä liiken-
teessä enintään 12 matkustajaa; ei kuitenkaan
purjevenettä, jonka rungon pituus on valmis-
tajan ilmoituksen mukaan alle 5,5 metriä,
moottorilla varustettua venettä, jonka mootto-
riteho on moottorin valmistajan ilmoituksen
mukaan alle 15 kilowattia, vesiskootteria eikä
soutuvenettä;

25) lastialuksella muita kuin 15—24 koh-
dassa tarkoitettuja vähintään 5,5 metrin pitui-
sia aluksia;
— — — — — — — — — — — — —

42) hyväksytyllä luokituslaitoksella luoki-
tuslaitosasetuksen mukaisesti hyväksyttyä
laitosta, jonka kanssa Liikenteen turvallisuus-
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virasto on tehnyt katsastusvaltuutusta koske-
van sopimuksen;
— — — — — — — — — — — — —

4 §

Viittaukset muuhun lainsäädäntöön

— — — — — — — — — — — — —
Merityöyleissopimuksen mukaiseen meri-

työsertifikaattiin liittyvistä tarkastuksista ja
lausunnoista säädetään laivaväen työ- ja
asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluk-
sella annetussa laissa (395/2012).

33 §

Lastimerkin määrääminen ja lastiviivakirja

Liikenteen turvallisuusvirasto tai hyväk-
sytty luokituslaitos määrää lastimerkin sijoi-
tuksen ja antaa lastiviivakirjan. Kotimaanlii-
kenteessä lastimerkin sijoitus määrätään ja
lastiviivakirja annetaan yhdelle tai useam-
malle kotimaanliikenteen liikennealueelle.

Liikenteen turvallisuusvirasto tai hyväk-
sytty luokituslaitos voi määräämänsä lasti-
merkin sijoituksen perusteella antaa alukselle
väliaikaisen lastiviivakirjan, joka on voi-
massa enintään viisi kuukautta.

Jos aluksen nimi tai kotipaikka muuttuu tai
aluksen tiedoissa tapahtuu muita lastiviiva-
kirjan tietoihin vaikuttavia muutoksia, laivan-
isännän tai hänen edustajansa on viipymättä
haettava kirjallisesti uutta lastiviivakirjaa Lii-
kenteen turvallisuusvirastolta tai hyväksytyltä
luokituslaitokselta.

57 §

Katsastusasiakirjat sekä todistus- ja turvalli-
suuskirjat

Liikenteen turvallisuusvirasto tai hyväk-
sytty luokituslaitos myöntää katsastusten pe-
rusteella katsastusasiakirjat sekä todistus- ja
turvallisuuskirjat tai tekee niihin merkinnän
suoritetusta määräaikaisesta katsastuksesta
taikka väli- tai vuosikatsastuksesta. Jos aluk-
sessa on havaittu olennaisia puutteita, asiakir-
jat annetaan puutteiden korjaamisen jälkeen.

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa SO-
LAS- yleissopimuksen, lastiviivayleissopi-

muksen, MARPOL 73/78 -yleissopimuksen,
non-SOLAS-direktiivin ja kalastusalusdirek-
tiivin sekä muiden kansainvälisten velvoittei-
den täytäntöön panemiseksi tarkemmat mää-
räykset siitä, mitä katsastusasiakirjoja sekä
todistus- ja turvallisuuskirjoja katsastusten
perusteella annetaan sekä siitä, kuinka kauan
ne ovat voimassa ja miten niiden voimassa-
oloa voidaan jatkaa.

Liikenteen turvallisuusvirasto myöntää
merityöyleissopimuksen mukaisen merityös-
ertifikaatin ja sen liitteenä olevan merityöeh-
tojen noudattamista koskevan ilmoituksen.
Myöntämisen edellytyksenä on, että Liiken-
teen turvallisuusvirasto on toimivaltaansa
kuuluvien seikkojen osalta todennut, ettei
myöntämiselle ole estettä ja että työsuojeluvi-
ranomainen on suorittamansa tarkastuksen
perusteella todennut Liikenteen turvallisuus-
virastolle antamassaan lausunnossa, ettei
myöntämiselle ole estettä työsuojeluviran-
omaisen toimivaltaan kuuluvien seikkojen
osalta. Liikenteen turvallisuusvirasto antaa
tarkemmat määräykset merityösertifikaatin
myöntämiseen liittyvistä menettelyistä.

Liikenteen turvallisuusviraston on peruu-
tettava merityösertifikaatti silloin, kun virasto
on toimivaltaansa kuuluvien seikkojen osalta
tai työsuojeluviranomainen on suorittamansa
tarkastuksen perusteella todennut Liikenteen
turvallisuusvirastolle antamassaan lausun-
nossa, että alus ei todistettavasti vastaa meri-
työyleissopimuksen vaatimuksia eikä asian
korjaamiseksi ole ryhdytty tarvittaviin toi-
menpiteisiin.

58 §

Väliaikainen todistus- tai turvallisuuskirja

Liikenteen turvallisuusvirasto tai hyväk-
sytty luokituslaitos voi myöntää alukselle
katsastuksen perusteella väliaikaisen todistus-
tai turvallisuuskirjan, joka on voimassa enin-
tään viisi kuukautta.

Liikenteen turvallisuusvirasto tai hyväk-
sytty luokituslaitos voi myöntää alukselle vä-
liaikaisen merityösertifikaatin, joka on voi-
massa enintään kuusi kuukautta. Myöntämi-
sen edellytyksenä on, että Liikenteen turvalli-
suusvirasto ja työsuojeluviranomainen ovat
toimivaltaansa kuuluvien seikkojen osalta to-
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denneet, ettei myöntämiselle ole estettä. Lii-
kenteen turvallisuusvirasto antaa tarkemmat
määräykset väliaikaisen merityösertifikaatin
myöntämiseen liittyvistä menettelyistä.

59 §

Todistus- tai turvallisuuskirjan uusiminen ja
sen voimassaolon lakkaaminen

Jos aluksen nimi tai kotipaikka muuttuu tai
aluksen tiedoissa tapahtuu muita todistus- tai
turvallisuuskirjan tai merityösertifikaatin tie-
toihin vaikuttavia muutoksia, laivanisännän tai
hänen edustajansa on viipymättä haettava kir-
jallisesti uutta todistus- tai turvallisuuskirjaa
Liikenteen turvallisuusvirastolta tai hyväksy-
tyltä luokituslaitokselta ja uutta merityösertifi-
kaattia Liikenteen turvallisuusvirastolta.

Todistus- tai turvallisuuskirja lakkaa ole-
masta voimassa, jollei siihen ole tehty merkin-
tää säädetystä vuosi-, väli- tai määräaikaiskat-
sastuksesta taikka jos alukseen on tehty muu-
tos ilman Liikenteen turvallisuusviraston tai
hyväksyn luokituslaitoksen suostumusta tai
jos alus siirtyy toisen valtion lipun alle.

Merityösertifikaatti lakkaa olemasta voi-
massa, jos:

1) alusta ei ole tarkastettu merityöyleisso-
pimuksen määräysten mukaisesti;

2) merityösertifikaattia ei ole allekirjoitettu
hyväksytyn välitarkastuksen jälkeen;

3) alus siirtyy toisen valtion lipun alle;
4) ei enää toimi laivanisännän lukuun;
5) aluksen rakenteisiin tai laitteisiin on

tehty olennaisia muutoksia.

61 §

Aluksen todistus- tai turvallisuuskirjan
poisottaminen

Liikenteen turvallisuusvirasto voi ottaa
suomalaiselta alukselta pois sille myöntä-
mänsä tai hyväksytyn luokituslaitoksen
myöntämän todistus- tai turvallisuuskirjan,
jos alus ei ole rakenteeltaan, koneistoltaan,
varustukseltaan tai toiminnaltaan katsastuk-
sessa edellytetyssä kunnossa. Liikenteen tur-
vallisuusvirasto tai hyväksytty luokituslaitos
myöntää alukselle poisotetun todistus- tai tur-
vallisuuskirjan tilalle väliaikaisen todistus-

tai turvallisuuskirjan, jonka voimassaoloai-
kana aluksessa havaittu vika tai puute on
korjattava. Liikenteen turvallisuusvirasto tai
hyväksytty luokituslaitos myöntää alukselle
viipymättä uuden todistus- tai turvallisuuskir-
jan sen jälkeen, kun se on todennut, että
aluksessa havaittu vika tai puute on asianmu-
kaisesti korjattu. Uusi todistus- tai turvalli-
suuskirja myönnetään samaksi ajaksi, jonka
poisotettu todistus- tai turvallisuuskirja olisi
ollut voimassa.

81 a §

Virkavastuu

Rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia
säännöksiä sovelletaan hyväksytyn luokitus-
laitoksen työntekijään, nimettyyn katsasta-
jaan tai nimettyyn aluksenmittaajaan tämän
suorittaessa tässä laissa tarkoitettua julkista
hallintotehtävää. Vahingonkorvausvastuusta
säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974).

83 §

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritykset

Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy
alusten turvallisuuslaitteiden toiminnan var-
mistamiseksi sellaiset huoltoyritykset, joiden
osalta SOLAS-yleissopimuksessa edellyte-
tään hallinnon hyväksymistä. Liikenteen tur-
vallisuusvirasto antaa tarkemmat määräykset
huoltoyritysten hyväksymisen edellytyksistä
ja niiden toiminnalle asetettavista vaatimuk-
sista SOLAS-yleissopimuksen vaatimusten
mukaisesti.

91 §

Alusturvallisuusrikkomus

Joka tahallaan tai törkeästä huolimatto-
muudesta
— — — — — — — — — — — — —

18) laiminlyö 59 §:n 1 momentissa sääde-
tyn velvollisuuden hakea todistus- tai turval-
lisuuskirjaa tai merityösertifikaattia,
— — — — — — — — — — — — —

on tuomittava, jollei teosta ole muualla
laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, alus-
turvallisuusrikkomuksesta sakkoon.
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93 §

Muutoksenhaku

Liikennöintiluvan, nimityskirjan sekä me-
rityösertifikaatin peruuttamista ja katsastus-
valtuutuksen keskeyttämistä tai peruuttamista
koskevassa asiassa saa hakea muutosta valit-
tamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallinto-
lainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Muuhun Liikenteen turvallisuusviraston,
hyväksytyn luokituslaitoksen, nimetyn kat-
sastajan tai nimetyn aluksenmittaajan päätök-
seen saa vaatia oikaisua virastolta siten kuin
hallintolaissa (434/2003) säädetään. Oikaisu-
vaatimukseen annettuun päätökseen saa ha-
kea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen
siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Hallinto-oikeuden päätökseen 1 momen-
tissa koskevassa asiassa saa hakea muutosta
valittamalla siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa säädetään. Hallinto-oikeuden muuhun
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

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko
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