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1 Yleistä  

Tätä määräystä sovelletaan peruskatsastettuun kotimaanliikenteessä liikennöivään 

omavalvonnan piiriin kuuluvaan:  

1) ammattiveneeseen; 

2) proomuun; sekä  

3) alle 24 metrin pituiseen lastialukseen.   

 

1.1 Määritelmät 

Purkilla tarkoitetaan tässä määräyksessä aluksen teknisestä turvallisuudesta ja tur-

vallisesta käytöstä annetun lain (1686/2009), jäljempänä alusturvallisuuslain, 36 a 

§:ssä tarkoitettua merenkulun sähköistä tietojärjestelmää. 

Lisäksi tässä määräyksessä noudatetaan alusturvallisuuslain 2 §:n määritelmiä. 
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2 Omavalvonta 

2.1 Laivanisännän hyväksyminen suorittamaan omavalvontaa 

Laivanisännän on haettava kirjallisesti Liikenne- ja viestintävirastolta omavalvon-

taan siirtymistä. Hakemuksessa on esitettävä kirjallinen kuvaus omavalvontatoi-

menpiteistä (omavalvontasuunnitelma) sekä siitä, että laivanisännällä on käytettä-

vissä henkilö, jolla on omavalvonnan toteuttamiseen riittävä kyky sekä osaaminen. 

2.2 Omavalvontaa suorittavan pätevyys  

Laivanisännällä tai hänen palveluksessaan olevalla henkilöllä katsotaan olevan riit-

tävä pätevyys, kun hänellä on tai on ollut voimassa oleva kansipäällystön pätevyys-

kirja, joka on jokin seuraavista:  

1) merikapteeninkirja;  

2) yliperämiehenkirja;  

3) vahtiperämiehenkirja; 

4) lähiliikenteen päällikkökirja; 

5) lähiliikenteen perämiehenkirja; 

6) kotimaanliikenteen laivurinkirja; tai  

7) kuljettajankirja. 

 

Riittäväksi pätevyydeksi katsotaan myös laivainsinöörin, koneinsinöörin tai muun 

merenkulkualan insinöörin tutkinto ja työkokemusta tutkinnon mukaisessa tehtä-

vässä vähintään viisi vuotta. 

2.3 Omavalvontasuunnitelma 

Laivanisäntä on vastuussa omavalvontasuunnitelman laatimisesta, päivityksestä ja 

sen noudattamisesta. 

Omavalvontasuunnitelman on sisällettävä seuraavat asiat:  

1) selvitys aluksen käytönaikaisen kunnon seuraamisesta; 

2) aluksen huollot sekä vaaditut tarkastukset ja näiden dokumentointi; 

3) selvitys alukseen liittyvien dokumenttien ajantasaisuuden seurannasta; 

4) selvitys alukseen liittyvien säädösten ja määräysten seurannasta; 

5) selvitys omavalvonnasta vastaavan henkilön pätevyydestä; sekä 

6) kuvaus omavalvontatoimenpiteiden raportoinnista Liikenne- ja viestintävi-

rastolle.  

 

Jos omavalvontasuunnitelmaa muutetaan, on muutettu suunnitelma toimitettava 

Liikenne- ja viestintävirastolle viipymättä.  

2.4 Hyväksynnän peruuttaminen  

Liikenne- ja viestintävirasto peruuttaa väliaikaisesti tai kokonaan laivanisännälle 

myönnetyn omavalvontahyväksynnän, jos laivanisäntä ei noudata omavalvonnalle 

asetettuja vaatimuksia. 
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Liikenne- ja viestintäviraston peruuttaa laivanisännälle myönnetyn omavalvontahy-

väksynnän, jos: 

1) laivanisännällä ei ole käytettävissä tämän määräyksen mukaista pätevää 

henkilöä; tai 

2) laivanisäntä ei noudata omavalvontasuunnitelmaa; tai 

3) laivanisäntä ei ilmoita suoritetuista omavalvontatoimenpiteistä asetetussa 

määräajassa.  

 

3 Toimenpiteiden ilmoittaminen 

Omavalvontatoimenpiteistä ilmoitetaan täyttämällä Purkin omavalvontatoiminnossa 

vaadittavat tiedot. Laivanisännän on ilmoitettava Purkkiin alukselle tehtävästä oma-

valvontatoimenpiteestä heti toimenpiteen suorittamisen jälkeen.  

Omavalvontatoimenpiteistä on ilmoitettava vuosittain 1. huhtikuuta ja 31. loka-

kuuta välisenä aikana.  

4 Voimaantulo  

Tämä määräys tulee voimaan 21 päivänä joulukuuta 2019. 

 

 

Jarkko Saarimäki 

pääjohtajan sijainen  

 

 

Juha-Matti Korsi  

merenkulkujohtajan sijainen   

 


