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Lak i

N:o 620

Mosambikin kanssa sijoitusten edistämisestä ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Annettu Naantalissa 5 päivänä elokuuta 2005

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Maputossa 3 päivänä syyskuuta 2004 Suo-
men tasavallan hallituksen ja Mosambikin
tasavallan hallituksen välillä sijoitusten edis-
tämisestä ja vastavuoroisesta suojaamisesta
tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuu-

luvat määräykset ovat lakina voimassa sel-
laisina kuin Suomi on siihen sitoutunut.

2 §
Tämän lain voimaantulosta säädetään ta-

savallan presidentin asetuksella.

Naantalissa 5 päivänä elokuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäki

HE 51/2005
UaVM 5/2005
EV 69/2005
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Lak i

N:o 621

eräiden huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista

Annettu Naantalissa 5 päivänä elokuuta 2005

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on suojella ih-
misten turvallisuutta ja terveyttä sekä omai-
suutta ja ympäristöä huviveneiden, vesiskoot-
tereiden ja niiden varusteiden vaarallisilta
ominaisuuksilta sekä huviveneiden ja vesi-
skoottereiden moottoreiden pakokaasu- ja
melupäästöiltä.

2 §

Määritelmät

Tässä laissa ja sen nojalla annetuissa
säännöksissä tarkoitetaan:
1) huvivenedirektiivillä huviveneitä koske-
vien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hal-
linnollisten määräysten lähentämisestä annet-
tua Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiiviä 94/25/EY, sellaisena kuin se on

muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton direktiivillä 2003/44/EY ja Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY)
N:o 1882/2003;
2) huviveneellä tyypistä tai kuljetuskoneis-

tosta riippumatta urheiluun tai vapaa-ajan
viettoon tarkoitettua venettä, jonka rungon
pituus sovellettavien yhdenmukaistettujen
standardien mukaan mitattuna on vähintään
2,5 ja enintään 24 metriä; se seikka, että
samaa venettä voidaan vuokrata tai käyttää
vapaa-ajan veneilykoulutukseen, ei estä ve-
neen kuulumista tämän lain soveltamisalaan,
kun vene saatetaan markkinoille virkistys-
käyttöä varten;
3) vesiskootterilla sellaista vesikulkuneu-

voa, jonka pituus on alle 4 metriä ja jossa on
polttomoottori, jonka pääasiallinen työntövoi-
man lähde on vesisuihkupumppu ja joka on
suunniteltu siten, että sitä käyttävät henkilöt
istuvat, seisovat tai ovat polvillaan rungon
päällä;
4) moottorilla huviveneen tai vesiskootte-

rin käyttövoimana käytettävää bensiini- tai
dieselpolttomoottoria, mukaan lukien kaksi-
tai nelitahtinen sisämoottori ja kiinteällä
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pakoputkistolla varustettu tai varustamaton
sisäperämoottori sekä perämoottori;
5) varusteella huvivenedirektiivin liitteessä
II mainittua varustetta, joka saatetaan erilli-
senä markkinoille ja joka on tarkoitettu
asennettavaksi;
6) keskeneräisellä huviveneellä venettä,
joka koostuu rungosta tai rungosta ja yhdestä
tai useammasta osasta;
7) kuljetusmenetelmällä mekaanista mene-
telmää, jonka avulla huvivene tai vesiskoot-
teri kulkee, varsinkin potkurin tai vesisuihkun
avulla toimivaa mekaanista voimansiirtojär-
jestelmää;
8) veneen merkittävällä muutoksella ole-
massa olevan veneen muutosta:
a) jossa muutetaan veneen kuljetusmene-
telmä;
b) johon liittyy moottorin merkittävä muu-
tos; tai
c) joka muuttaa venettä siinä määrin, että
sitä on pidettävä uutena veneenä;
9) moottorin merkittävällä muutoksella
moottorin muutosta:
a) josta voi aiheutua se, että moottori ylittää
huvivenedirektiivin liitteen I B-osassa mää-
ritellyt päästörajat, ei kuitenkaan sellaista
moottorin osien tavanomaista vaihtamista,
joka ei muuta päästöominaisuuksia; tai
b) joka lisää moottorin nimellistehoa yli 15
prosenttia;
10) tuotteella tämän lain soveltamisalaan
kuuluvaa huvivenettä, keskeneräistä huvi-
venettä, vesiskootteria, moottoria ja varustetta
sekä venettä ja moottoria lisäksi silloin, kun
siihen on tehty merkittävä muutos;
11) yhdenmukaistetulla standardilla stan-
dardia, joka on mainittu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä yhdenmukaistettujen
standardien luettelossa;
12) valmistajalla luonnollista henkilöä tai

oikeushenkilöä, joka suunnittelee ja valmistaa
tämän lain soveltamisalaan kuuluvan tuotteen
tai joka suunnitteluttaa tai valmistuttaa sel-
laisen tuotteen aikomuksenaan saattaa se
markkinoille omissa nimissään;
13) valtuutetulla edustajalla Euroopan
unionin jäsenvaltioon tai Euroopan talousalu-
eeseen kuuluvaan valtioon sijoittautunutta
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla
on valmistajan antama kirjallinen toimeksian-
to toimia valmistajan puolesta valmistajan

tämän lain tai sen nojalla annettujen sään-
nösten mukaisten velvollisuuksien osalta;
14) markkinoille saattamisesta vastaavalla

henkilöllä luonnollista henkilöä tai oikeus-
henkilöä, joka saattaa tämän lain sovelta-
misalaan kuuluvan tuotteen markkinoille tai
ottaa sen käyttöönsä.

3 §

Lain soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan:
1) suunnittelun ja rakentamisen osalta:
a) huviveneeseen ja keskeneräiseen huvi-

veneeseen;
b) vesiskootteriin; ja
c) varusteeseen;
2) pakokaasupäästöjen osalta:
a) moottoriin, joka on asennettu tai erityi-

sesti tarkoitettu asennettavaksi huviveneeseen
tai vesiskootteriin; ja
b) moottoriin, joka on asennettu huvive-

neeseen tai vesiskootteriin, jos siihen tehdään
moottorin merkittävä muutos;
3) melupäästöjen osalta:
a) huviveneeseen, jossa on kiinteällä pa-

koputkistolla varustamaton sisäperämoottori
tai sisämoottori;
b) huviveneeseen, jossa on kiinteällä pa-

koputkistolla varustamaton sisäperämoottori
tai sisämoottori ja jolle on tehty veneen
merkittävä muutos ja joka on sen jälkeen
saatettu markkinoille muutosta seuraavien
viiden vuoden aikana;
c) vesiskootteriin; ja
d) perämoottoriin ja kiinteällä pakoputkis-

tolla varustettuun sisäperämoottoriin, joka on
tarkoitettu asennettavaksi huviveneeseen.

4 §

Poikkeukset soveltamisalasta

Tämän lain soveltamisalaan ei kuulu:
1) suunnittelun ja rakentamisen osalta:
a) pelkkään kilpailutarkoitukseen tehty ve-

ne, mukaan lukien kilpa- tai harjoitussoutu-
vene, jonka valmistaja on sellaiseksi veneeksi
merkinnyt;
b) kanootti, kajakki, gondoli eikä polku-

vene;
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c) purjelauta;
d) lainelauta eikä moottorikäyttöinen lai-
nelauta;
e) ennen vuotta 1950 suunniteltu histori-
allinen vene alkuperäisenä tai sellaisena yk-
sittäisenä jäljennöksenä, joka on rakennettu
pääasiassa alkuperäisistä materiaaleista ja
jonka valmistaja on sellaiseksi veneeksi mer-
kinnyt;
f) koekäyttöön tarkoitettu vene, jos sitä ei
myöhemmin saateta markkinoille;
g) yksityiseen omaan käyttöön rakennettu
vene, jos sitä ei viiden vuoden kuluessa
rakentamisesta saateta markkinoille;
h) erityisesti kaupallista tarkoitusta varten
miehitettävä ja matkustajia kuljettava vene,
varsinkin sisävesialusten teknisistä vaatimuk-
sista annetussa neuvoston direktiivissä
82/714/ETY määritelty vene matkustajamää-
rästä riippumatta, jollei 2 §:n 2 kohdasta
muuta johdu;
i) sukellusvene;
j) ilmatyynyalus;
k) kantosiipialus; eikä
l) höyrykäyttöinen vene, jolla on ulkoinen
polttoainejärjestelmä, joka toimii kivihiilellä,
koksilla, puulla, öljyllä tai kaasulla;
2) pakokaasupäästöjen osalta:
a) moottori, joka on asennettu tai joka on
tarkoitettu asennettavaksi 1 kohdan a, f tai
h—k alakohdassa tarkoitettuun veneeseen;
b) vuotta 1950 aikaisemman mallin mu-
kainen alkuperäinen moottori tai sen yksit-
täinen jäljennös, jota ei ole valmistettu sar-
jatuotantona ja joka on asennettu 1 kohdan e
tai g alakohdassa tarkoitettuun veneeseen;
eikä
c) yksityiseen omaan käyttöön rakennettu
moottori, jos sitä ei viiden vuoden kuluessa
rakentamisesta saateta markkinoille;
3) melupäästöjen osalta 1 kohdan a eikä
f—k alakohdassa tarkoitettu vene.

5 §

Markkinavalvontasäännösten soveltamisala

Markkinavalvontasäännöksiä sovelletaan
3 §:ssä tarkoitettuihin tuotteisiin. Markkina-
valvontasäännöksiä ei kuitenkaan sovelleta
edellä tarkoitettuihin tuotteisiin siinä tapauk-
sessa, että kysymys on samalla 4 §:ssä tar-

koitetusta tämän lain soveltamisalaan kuulu-
mattomasta tuotteesta.

2 luku

Tuotteiden vaatimustenmukaisuus

6 §

Markkinoille saattaminen tai käyttöön
ottaminen

Tuote voidaan saattaa markkinoille tai ottaa
tarkoitettuun käyttöön vain, jos se oikein
rakennettuna, asennettuna ja huollettuna ei
aiheuta vaaraa ihmisten turvallisuudelle tai
terveydelle, omaisuudelle eikä ympäristölle.

7 §

Tuotteita koskevat vaatimukset

Markkinoille saatettavan tai käyttöön otet-
tavan tuotteen on täytettävä huvivenedirek-
tiivin liitteen I mukaiset ihmisten turvalli-
suutta ja terveyttä sekä ympäristönsuojelua ja
kuluttajansuojaa koskevat olennaiset vaati-
mukset.
Yhdenmukaistettuja standardeja vastaavien

kansallisten standardien mukaisen tuotteen
katsotaan täyttävän huvivenedirektiivin liit-
teen I vaatimukset.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan huvi-

venedirektiivin täytäntöönpanemiseksi sää-
tää:
1) näytteille asetettavalle tuotteelle asetet-

tavista vaatimuksista;
2) keskeneräisen huviveneen markkinoille

saattamisesta; sekä
3) liitettävän varusteen ja moottorin mark-

kinoille saattamisesta ja käyttöön ottamisesta.

8 §

Vaatimustenmukaisuuden arviointi

Valmistajan tai tämän valtuutetun edusta-
jan on ennen tuotteen markkinoille saattamis-
ta tai käyttöön ottamista huolehdittava siitä,
että tuotteelle suoritetaan vaatimustenmukai-
suuden arviointi sen varmistamiseksi, että
tuote täyttää sille tässä laissa tai sen nojalla
säädetyt vaatimukset.

3498 N:o 621



Jos kyse on huviveneen rakentamisen
jälkeisestä arvioinnista eikä valmistaja tai
tämän valtuutettu edustaja ole huolehtinut
arvioinnin suorittamisesta, tulee sellaisen Eu-
roopan unionin jäsenvaltioon tai Euroopan
talousalueeseen kuuluvaan valtioon sijoittau-
tuneen luonnollisen henkilön tai oikeushen-
kilön, joka saattaa huviveneen markkinoille
tai ottaa sen käyttöön omalla vastuullaan,
huolehtia arvioinnista.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan huvi-
venedirektiivin täytäntöönpanemiseksi säätää
tarkemmin 1 ja 2 momentissa säädetystä
vaatimustenmukaisuuden arvioinnista.

9 §

CE-merkintä

Vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi
tulee huvivenedirektiivin liitteen IV mukai-
nen CE-merkintä olla seuraavissa markkinoil-
le saatettavissa tai käyttöön otettavissa tuot-
teissa:
1) huvivene, vesiskootteri ja varuste, joka
täyttää huvivenedirektiivin liitteen I olennai-
set vaatimukset; ja
2) perämoottori ja kiinteällä pakoputkistol-
la varustettu sisäperämoottori, joka täyttää
huvivenedirektiivin liitteen I B- ja C-osan
olennaiset vaatimukset.
CE-merkintä on tehtävä näkyvällä, helposti
luettavalla ja pysyvällä tavalla:
1) huviveneeseen ja vesiskootteriin huvi-
venedirektiivin liitteen I A-osan 2.2 kohdan
mukaisesti;
2) varusteeseen taikka sen pakkaukseen,
jos CE-merkintä ei mahdu varusteeseen; sekä
3) perämoottoriin ja pakoputkistolla varus-
tettuun sisäperämoottoriin huvivenedirektii-
vin liitteen I B-osan 1.1 kohdan mukaisesti.
CE-merkinnässä on oltava huvivenedirek-
tiivin liitteissä IX—XII ja XVI esitettyjen
menettelyjen täytäntöönpanosta vastuussa
olevan laitoksen tunnusnumero.
Tuotteeseen ei saa kiinnittää sellaisia merk-
kejä tai tekstejä, jotka voidaan helposti
merkitykseltään tai muodoltaan sekoittaa CE-
merkintään tai jotka voivat vaikeuttaa CE-
merkinnän näkymistä ja luettavuutta.
Jos tuote kuuluu sellaisen muun lainsää-

dännön soveltamisalaan, jossa on säännöksiä
CE-merkinnästä, merkinnän tulee osoittaa,
että tuote on myös näiden muiden säännösten
mukainen.

10 §

Tuotteiden mukana olevat asiakirjat ja asia-
kirjojen kieli

Markkinoille saatettavan tai käyttöön otet-
tavan tuotteen mukana tulee olla omistajan
käsikirja ja vaatimustenmukaisuuden vakuu-
tus siten kuin huvivenedirektiivin liitteissä I
ja XV säädetään.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan huvi-

venedirektiivin täytäntöönpanemiseksi säätää
asiakirjoista, joiden tulee olla markkinoille
saatettavan keskeneräisen huviveneen sekä
markkinoille saatettavan tai käyttöön otetta-
van liitettävän varusteen ja moottorin muka-
na.
Tässä pykälässä tarkoitettujen asiakirjojen

tulee olla ainakin suomen ja ruotsin kielellä.

11 §

Ilmoitetun laitoksen nimeäminen

Liikenne- ja viestintäministeriö nimeää
hakemuksesta laitokset, joilla on oikeus toi-
mia ilmoitettuna laitoksena 8 §:ssä tarkoite-
tussa vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa.
Hakemuksessa on esitettävä ministeriön pyy-
tämät hakemuksen käsittelemiseksi tarpeelli-
set tiedot.
Nimeämispäätöksessä määritellään ilmoi-

tetun laitoksen pätevyysalue, vahvistetaan
laitoksen valvontaan liittyvät järjestelyt sekä
asetetaan tarvittaessa muitakin laitoksen toi-
mintaa koskevia vaatimuksia, rajoituksia ja
ehtoja, joilla varmistetaan tehtävien asianmu-
kainen suorittaminen. Ilmoitettu laitos voi-
daan nimetä määräajaksi tai toistaiseksi.
Laitoksen on oltava viranomainen tai suo-

malainen oikeushenkilö, ja sen on täytettävä
huvivenedirektiivin liitteessä XIV asetetut
vähimmäisvaatimukset. Laitoksen, joka täyt-
tää sovellettavien yhdenmukaistettujen stan-
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dardien vaatimukset, katsotaan täyttävän
edellä mainitut vähimmäisvaatimukset.
Ilmoitetun laitoksen on osoitettava ulko-
puolisella arvioinnilla täyttävänsä 3 momen-
tissa säädetyt edellytykset.

12 §

Ilmoitetun laitoksen tehtävät

Ilmoitettu laitos suorittaa seuraavia tehtäviä
huvivenedirektiivin liitteissä VI, VII,
IX—XII ja XVI esitetyn mukaisesti:
1) antaa EY-tyyppitarkastustodistuksen;
2) valvoo EY-tyyppitarkastustodistuksessa
kuvailtua tyypinmukaisuutta tai tarkastaa
kunkin yksittäisen tuotteen ja antaa vaatimus-
tenmukaisuustodistuksen;
3) vastaa valmistajan perustaman laatujär-
jestelmän hyväksymisestä, valvonnasta ja
hyväksymisen peruuttamisesta; sekä
4) osallistuu suunnittelu- ja tuotantovai-
heessa testeihin, joita valmistaja tekee tai
teettää puolestaan.
Ilmoitetun laitoksen tehtävistä huviveneen
rakentamisen jälkeisessä arvioinnissa sääde-
tään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
Ilmoitettu laitos voi teettää alihankkijalla
osatoimenpiteitä tässä pykälässä tarkoitettu-
jen tehtäviensä suorittamisessa, jos alihank-
kija täyttää huvivenedirektiivin liitteen XIV
mukaiset ilmoitetun laitoksen nimeämistä
koskevat vähimmäisvaatimukset ja jos ali-
hankkija suorittaa tehtävät tässä laissa taikka
sen nojalla säädettyjen vaatimusten mukai-
sesti. Ilmoitettu laitos vastaa alihankintana
teettämistään toimenpiteistä.

13 §

Hyvän hallinnon vaatimukset ja virkavastuu

Ilmoitetun laitoksen on tässä laissa tarkoi-
tettuja julkisia hallintotehtäviä hoitaessaan
noudatettava, mitä hallintolaissa (434/2003),
kielilaissa (423/2003), sähköisestä asioinnista
viranomaistoiminnassa annetussa laissa
(13/2003) ja viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetussa laissa (621/1999) sääde-
tään.
Ilmoitetun laitoksen tai tämän alihankkijan
palveluksessa olevaan henkilöön sovelletaan

rikosoikeudellista virkavastuuta hänen suorit-
taessaan tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä.

14 §

Ilmoitetun laitoksen valvonta ja nimeämisen
peruuttaminen

Liikenne- ja viestintäministeriö valvoo il-
moitettujen laitosten toimintaa. Ministeriöllä
on oikeus salassapitosäännösten estämättä
saada valvontatehtävänsä suorittamiseksi tar-
peelliset tiedot laitoksen hallinnosta, talou-
desta, henkilökunnan teknisestä pätevyydestä,
laitoksen tekemistä arvioinneista sekä tämän
lain mukaisista arviointimenettelyistä ja lai-
toksen antamista vaatimustenmukaisuustodis-
tuksista ja EY-tyyppitarkastustodistuksista.
Ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava minis-

teriölle sellaisista toimintansa muutoksista,
joilla voi olla vaikutusta sen toimintaedelly-
tyksiin.
Ministeriö voi peruuttaa nimeämisen ko-

konaan tai määräajaksi, jos ilmoitettu laitos ei
enää täytä huvivenedirektiivin liitteessä XIV
säädettyjä vaatimuksia taikka jos laitos toimii
olennaisesti tämän lain tai sen nojalla annet-
tujen säännösten vastaisesti.
Ministeriön on ilmoitettava Euroopan yh-

teisöjen komissiolle ja muille Euroopan unio-
nin ja Euroopan talousalueen jäsenvaltioille
nimeämänsä ilmoitetut laitokset sekä nimeä-
misen peruutukset.

3 luku

Markkinavalvontasäännökset

15 §

Merenkulkulaitoksen suorittama markkina-
valvonta

Merenkulkulaitos valvoo, että tuotteet ovat
tämän lain ja sen nojalla annettujen säännös-
ten mukaisia silloin, kun ne ensimmäisen
kerran saatetaan markkinoille tai otetaan
käyttöön.

16 §

Velvollisuus ilmoittaa vaarasta

Jos valmistaja, valtuutettu edustaja tai
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markkinoille saattamisesta vastaava henkilö
saa tietoonsa tai hänen tulisi hallussaan
olevien tietojen perusteella pystyä ammatti-
taitonsa perusteella päättelemään, että tuot-
teesta voi aiheutua vaaraa ihmisten turvalli-
suudelle tai terveydelle taikka omaisuudelle
tai ympäristölle, hänen on ilmoitettava tästä
välittömästi Merenkulkulaitokselle. Valmis-
tajan, valtuutetun edustajan tai markkinoille
saattamisesta vastaavan henkilön on samalla
ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin hän on jo
ryhtynyt vaaran takia.
Valmistajan, valtuutetun edustajan tai
markkinoille saattamisesta vastaavan henki-
lön on tehtävä yhteistyötä Merenkulkulaitok-
sen kanssa vaaran torjumiseksi Merenkulku-
laitoksen sitä pyytäessä.

17 §

Kuluttajille annettavat tiedot

Valmistajan, valtuutetun edustajan tai
markkinoille saattamisesta vastaavan henki-
lön on annettava markkinoinnissaan kulutta-
jille ja kuluttajiin rinnastettaville henkilöille
tarvittavat tiedot, jotta he pystyvät arvioimaan
tuotteeseen liittyvät vaarat. Valmistajan, val-
tuutetun edustajan tai markkinoille saattami-
sesta vastaavan henkilön on myös varmistau-
duttava siitä, että tiedot annetaan kuluttajille
ja kuluttajiin rinnastettaville henkilöille ym-
märrettävässä muodossa. Merenkulkulaitos
voi vaatia, että valmistaja, valtuutettu edustaja
tai markkinoille saattamisesta vastaava hen-
kilö antaa kuluttajille sopivalla tavalla tuot-
teeseen liittyvän vaaran torjumisen tai ehkäi-
semisen kannalta tarpeellisia käyttö- tai toi-
mintaohjeita, varoituksia tai muuta tietoa.

18 §

Tiedonsaantioikeus

Valmistajan, valtuutetun edustajan sekä
markkinoille saattamisesta vastaavan henki-
lön on annettava Merenkulkulaitokselle tä-
män määräämässä ajassa lain noudattamisen
valvonnassa tarpeelliset tiedot, erityisesti siltä
osin kuin ne ovat tarpeen tuotteiden yksilöi-
miseksi ja tarvittaessa niiden jäljittämiseksi,
sekä valvontatehtävän edellyttämässä laajuu-

dessa vaadittaessa esitettävä Merenkulkulai-
tokselle tarkastusta varten kirjanpitonsa, kir-
jeenvaihtonsa ja varastonsa sekä annettava
tehtävän suorittamisessa tarpeellinen apu.

19 §

Tarkastusoikeus

Merenkulkulaitoksella on oikeus päästä
alueelle, huoneistoon ja muuhun sellaiseen
tilaan, jonne pääsy on tässä laissa tarkoitetun
valvonnan kannalta tarpeen, tehdä siellä tar-
kastuksia ja ryhtyä muihin valvonnan edel-
lyttämiin toimenpiteisiin. Tarkastusoikeus ei
kuitenkaan ulotu kotirauhan suojaamiin tiloi-
hin.

20 §

Oikeus ottaa tuotteita tutkittavaksi ja
testattavaksi

Merenkulkulaitoksella on oikeus ottaa tuot-
teita tutkittavakseen ja testattavakseen, jos se
on tämän lain tai sen nojalla annettujen
säännösten noudattamisen valvonnan kannal-
ta tarpeellista. Merenkulkulaitos voi käyttää
tutkimuksessa ja testauksessa sekä riskinar-
vioinnissa apunaan ulkopuolista asiantuntijaa.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu tutkitta-

vaksi ja testattavaksi otettu tuote, joka on
vahingoittunut, on korjattava tai, jos se ei ole
mahdollista, korvattava käyvän hinnan mu-
kaan, jos valmistaja, valtuutettu edustaja tai
markkinoille saattamisesta vastaava henkilö
sitä vaatii, jollei havaita, että tuote on tämän
lain tai sen nojalla annettujen säännösten
vastainen.
Jos tuote ei täytä tässä laissa tai sen nojalla

säädettyjä vaatimuksia, Merenkulkulaitos voi
velvoittaa valmistajan, valtuutetun edustajan
tai markkinoille saattamisesta vastaavan hen-
kilön korvaamaan hankinnasta, tutkimuksesta
ja testauksesta aiheutuneet välttämättömät ja
tarpeelliset kustannukset. Korvattavien kus-
tannusten tulee kuitenkin olla kohtuullisessa
suhteessa valvonnassa suoritettuihin toimen-
piteisiin sekä rikkomuksen laatuun.
Tutkittavaksi ja testattavaksi ottamista ei

kuitenkaan voida ulottaa kotirauhan suojaa-
miin tiloihin.
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21 §

Ulkopuoliselle asiantuntijalle asetettavat
vaatimukset

Tämän lain mukaista viranomaisvalvontaa
varten tutkimuksia, testauksia ja riskinarvi-
ointeja tekevällä asiantuntijalla tulee olla
näiden tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja
pätevyys. Tällaiseen ulkopuoliseen asiantun-
tijaan sovelletaan virkamiehen esteellisyyttä
koskevia hallintolain säännöksiä.

22 §

Määräys puutteellisuuden korjaamiseksi

Jos Merenkulkulaitos valvontaa suorittaes-
saan toteaa, että tuote, sitä koskevat asiakirjat
tai siitä annettavat tiedot eivät ole tässä laissa
tai sen nojalla annettujen säännösten mukai-
sia, Merenkulkulaitos voi määrätä tuotteen
valmistajan, valtuutetun edustajan tai mark-
kinoille saattamisesta vastaavan henkilön kor-
jaamaan puutteellisuuden Merenkulkulaitok-
sen asettamassa määräajassa.

23 §

Toimenpidemääräykset vaaran torjumiseksi,
ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi

Jos tuotteeseen liittyvä vaara ihmisten
turvallisuudelle tai terveydelle taikka omai-
suudelle tai ympäristölle voidaan tehokkaasti
torjua tai ehkäistä taikka vaaran suuruutta
voidaan olennaisesti vähentää korjaus-, oi-
kaisu- tai tiedottamistoimenpitein, Merenkul-
kulaitos voi määrätä, että valmistajan, val-
tuutetun edustajan tai markkinoille saattami-
sesta vastaavan henkilön on toteutettava
tällaiset toimenpiteet Merenkulkulaitoksen
asettamassa määräajassa ja määräämällä ta-
valla.
Merenkulkulaitos voi myös määrätä, että
tekemättä jätetty toimenpide teetetään laimin-
lyöjän kustannuksella taikka että valmistajan,
valtuutetun edustajan tai markkinoille saatta-
misesta vastaavan henkilön toiminta keskey-
tetään tai kielletään.

24 §

Valmistuksen, maahantuonnin, markkinoille
saattamisen ja käyttöönottamisen kielto

Jos tuote on ihmisten turvallisuudelle tai
terveydelle taikka omaisuudelle tai ympäris-
tölle vaarallinen taikka tuote, sitä koskevat
asiakirjat tai siitä annettavat tiedot eivät ole
tämän lain tai sen nojalla annettujen sään-
nösten mukaisia, Merenkulkulaitos voi kieltää
valmistajalta, valtuutetulta edustajalta tai
markkinoille saattamisesta vastaavalta henki-
löltä tuotteen valmistuksen, maahantuonnin,
markkinoille saattamisen tai käyttöön ottami-
sen. Merenkulkulaitos voi samalla määrätä,
että valmistajan, valtuutetun edustajan tai
markkinoille saattamisesta vastaavan henki-
lön on tehokkaasti ja välittömästi poistettava
vaaralliset tai säännösten vastaiset tuotteet
markkinoilta.
Valmistajan, valtuutetun edustajan tai

markkinoille saattamisesta vastaavan henki-
lön on annettava Merenkulkulaitokselle tä-
män määräämässä ajassa selvitys siitä, millä
tavoin hän on toimeenpannut tässä pykälässä
tarkoitettuun kieltoon liitetyn määräyksen,
jonka mukaan tuotteet on poistettava mark-
kinoilta.

25 §

Valmistuksen, maahantuonnin, markkinoille
saattamisen ja käyttöönottamisen väli-

aikainen kielto

Merenkulkulaitos voi määrätä 24 §:ssä tar-
koitetun kiellon väliaikaisena, jos on ilmeistä,
että tuote aiheuttaa vaaran ihmisten turvalli-
suudelle tai terveydelle taikka omaisuudelle
tai ympäristölle taikka tuote, sitä koskevat
asiakirjat tai siitä annettavat tiedot eivät ole
tämän lain tai sen nojalla annettujen sään-
nösten mukaisia. Väliaikainen kielto on voi-
massa, kunnes asia lopullisesti ratkaistaan
mainitun pykälän nojalla. Merenkulkulaitos
voi määrätä väliaikaisen kiellon samanaikai-
sesti kuin se antaa 22 tai 23 §:ssä tarkoitetun
korjaus- tai oikaisumääräyksen tai määrää
toiminnan keskeytettäväksi, jolloin kielto on
voimassa korjaus- tai oikaisutoimenpiteelle
asetetun määräajan.
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Kun väliaikainen kielto on asetettu, kysy-
mys 24 §:ssä tarkoitetun kiellon antamisesta
on ratkaistava ensi tilassa.

26 §

Määräys tuotteen hävittämiseksi

Jos 23—25 §:ssä tarkoitettuja kieltoja ja
määräyksiä ei voida pitää riittävinä, Meren-
kulkulaitos voi määrätä valmistajan, valtuu-
tetun edustajan tai markkinoille saattamisesta
vastaavan henkilön hallussa olevan tuotteen
taikka 27 §:n nojalla valmistajalle, valtuute-
tulle edustajalle tai markkinoille saattamisesta
vastaavalle henkilölle palautetun tuotteen hä-
vitettäväksi tai, jos tätä ei katsota tarkoituk-
senmukaiseksi, määrätä, miten tuotteen suh-
teen muutoin on meneteltävä.

27 §

Määräys tuotteen korjaamiseksi,
vaihtamiseksi tai kaupan purkamiseksi

Kun Merenkulkulaitos on 24 §:n nojalla
määrännyt tuotetta koskevan kiellon, se voi
määrätä valmistajan, valtuutetun edustajan tai
markkinoille saattamisesta vastaavan henki-
lön ryhtymään toimenpiteisiin, jotka koskevat
jo markkinoille saatettua tai käyttöön otettua
tuotetta ja joiden nojalla tuotteeseen liittyvä
vahingonvaara voidaan torjua ja tuotteen
haltijan oikeudellinen asema turvata.
Edellä 1 momentissa tarkoitetulla määrä-
yksellä valmistaja, valtuutettu edustaja tai
markkinoille saattamisesta vastaava henkilö
voidaan velvoittaa:
1) korjaamaan tuote niin, että sen raken-
teessa tai koostumuksessa olevasta viasta tai
puutteesta taikka siitä annetuista totuuden-
vastaisista tai harhaanjohtavista tai puutteel-
lisista tiedoista aiheutuva vaara poistuu (kor-
jaaminen);
2) ottamaan takaisin tuote, joka saattaa
vaarantaa ihmisten turvallisuuden tai tervey-
den taikka omaisuuden tai ympäristön, sekä
antamaan sen tilalle samanlainen tai saman-
kaltainen tuote, joka ei ole vaarallinen (vaih-
to); taikka
3) purkamaan kauppa (kaupan purku).
Merenkulkulaitos voi antaa 1 momentissa

tarkoitetun määräyksen myös, jos 24 §:ssä
tarkoitettua kieltoa ei voida määrätä sen
vuoksi, että kysymyksessä olevia tuotteita ei
ole enää valmistajan, valtuutetun edustajan tai
markkinoille saattamisesta vastaavan henki-
lön hallussa, ja jos määräyksen antamiseen on
painavia syitä.

28 §

Määräys tiedottamiseen

Jos Merenkulkulaitos on määrännyt 24 tai
25 §:ssä tarkoitetun kiellon taikka antanut
27 §:ssä tarkoitetun määräyksen, Merenkul-
kulaitos voi asettamassaan määräajassa ja
määräämällään tavalla velvoittaa valmistajan,
valtuutetun edustajan tai markkinoille saatta-
misesta vastaavan henkilön tiedottamaan kiel-
losta tai määräyksestä sekä tuotteeseen taikka
sen käyttämiseen liittyvästä vaarasta. Tiedot-
tamista koskeva määräys voidaan antaa myös
silloin, kun 24 §:ssä tarkoitettua kieltoa ei
voida määrätä sen vuoksi, että kysymyksessä
olevia tuotteita ei ole enää valmistajan,
valtuutetun edustajan tai markkinoille saatta-
misesta vastaavan henkilön hallussa, ja kun
tiedottamisvelvoitteen asettamiselle on paina-
via syitä.

29 §

Toimenpiteet CE-merkinnällä varustetun
vaarallisen tai vaatimustenvastaisen

tuotteen osalta

Jos Merenkulkulaitos toteaa, että CE-mer-
kinnällä varustettu tuote voi oikein suunni-
teltuna, rakennettuna, tarvittaessa asennettu-
na, huollettuna ja käyttötarkoituksen mukai-
sesti käytettynä vaarantaa ihmisten turvalli-
suuden tai terveyden taikka omaisuuden tai
ympäristön, tulee Merenkulkulaitoksen ryh-
tyä tarvittaviin 24 ja 25 §:ssä tarkoitettuihin
toimenpiteisiin tällaisten tuotteiden poistami-
seksi markkinoilta tai niiden markkinoille
saattamisen ja käyttöönottamisen kieltämi-
seksi tai rajoittamiseksi. Merenkulkulaitoksen
on viipymättä ilmoitettava toimenpiteistään ja
niiden perusteista Euroopan yhteisöjen ko-
missiolle.
Jos CE-merkinnällä varustettu tuote ei ole
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vaatimustenmukainen, tulee Merenkulkulai-
toksen ryhtyä toimenpiteisiin CE-merkinnän
kiinnittänyttä valmistajaa, valtuutettua edus-
tajaa tai markkinoille saattamisesta vastaavaa
henkilöä vastaan. Merenkulkulaitoksen on
viipymättä ilmoitettava toimenpiteistään ja
niiden perusteista Euroopan yhteisöjen ko-
missiolle ja muille Euroopan unionin ja
Euroopan talousalueen jäsenvaltioille.

30 §

Toimenpiteet epäasianmukaisen
CE-merkinnän osalta

Jos CE-merkintä on kiinnitetty epäasian-
mukaisesti, valmistaja, valtuutettu edustaja tai
markkinoille saattamisesta vastaava henkilö
on velvollinen saattamaan merkinnän sitä
koskevien säännösten mukaiseksi Merenkul-
kulaitoksen määräämällä tavalla.
Jos 1 momentissa tarkoitettua velvollisuut-
ta ei noudateta, Merenkulkulaitoksen on
ryhdyttävä tarvittaviin 29 §:ssä tarkoitettuihin
toimenpiteisiin.

31 §

Uhkasakko

Merenkulkulaitoksen tämän lain nojalla
määräämää kieltoa tai antamaa määräystä on
tehostettava uhkasakolla, jollei se erityisistä
syistä ole tarpeetonta.
Merenkulkulaitos voi asettaa 17 §:ssä tar-
koitettujen tietojen antamisen sekä 18 §:ssä
tarkoitetun tiedonantovelvollisuuden sekä
asiakirjojen ja varaston esittämisvelvollisuu-
den noudattamisen tehosteeksi uhkasakon.
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun
uhkasakon tuomitsee maksettavaksi hallinto-
oikeus Merenkulkulaitoksen hakemuksesta.
Uhkasakkoon, teettämiseen ja keskeyttämi-
seen sovelletaan muutoin, mitä uhkasakko-
laissa (1113/1990) säädetään.

32 §

Valvonnasta perittävät maksut

Merenkulkulaitos voi määrätä valmistajan,
valtuutetun edustajan tai markkinoille saatta-
misesta vastaavan henkilön suorittamaan Me-

renkulkulaitokselle valtion maksuperustelais-
sa (150/1992) tarkoitetun omakustannusarvon
mukaisen maksun niistä tarkastuksista, jotka
ovat olleet tarpeen Merenkulkulaitoksen ryh-
dyttyä tämän lain 22—30 §:ssä tarkoitettuun
valvontatoimenpiteeseen. Maksusta säädetään
tarkemmin liikenne- ja viestintäministeriön
asetuksella.

4 luku

Erinäiset säännökset

33 §

Tiedonsaanti toiselta viranomaiselta ja
salassapidettävien tietojen luovuttaminen

Merenkulkulaitoksella ja tulliviranomaisel-
la on oikeus viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetussa laissa säädetyn salassapi-
tovelvollisuuden estämättä saada tämän lain
mukaista valvontaa varten tarpeellisia tietoja
toisilta viranomaisilta.
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-

netussa laissa säädetyn salassapitovelvolli-
suuden estämättä saa tässä laissa tarkoitettuja
tehtäviä hoidettaessa saatuja salassapitovel-
vollisuuden piiriin kuuluvia tietoja luovuttaa:
1) syyttäjälle, poliisille, rajavartiolaitoksel-

le ja tulliviranomaiselle rikoksen ehkäisemi-
seksi tai selvittämiseksi;
2) ympäristönsuojelu- ja kuluttajansuoje-

luviranomaiselle silloin, kun luovutettava
asiakirja sisältää tälle viranomaiselle tarpeel-
lisia tietoja sille kuuluvien tehtävien suorit-
tamiseksi; sekä
3) toimivaltaiselle ulkomaan viranomaisel-

le ja kansainväliselle toimielimelle Euroopan
yhteisön direktiiviin tai Suomea sitovaan
kansainväliseen sopimukseen perustuvan vel-
voitteen toteuttamiseksi.

34 §

Ilmoitetun laitoksen tietojen luovuttaminen

Ilmoitetut laitokset ovat viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta annetussa laissa sääde-
tyn salassapitovelvollisuuden estämättä vel-
vollisia antamaan:
1) laitosten yhteistoiminnan kannalta tar-

peellisia tietoja toisille tässä laissa tarkoite-
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tuille ilmoitetuille laitoksille sekä Euroopan
unionin ja Euroopan talousalueen toisen
jäsenvaltion nimeämille ilmoitetuille laitok-
sille; sekä
2) tämän lain mukaisen valvonnan kannalta
tarpeellisia tietoja Merenkulkulaitokselle.

35 §

Yleinen ohjaus ja valvonta

Yleinen ohjaus ja kehittäminen tämän lain
tarkoituksen toteutumiseksi kuuluu liikenne-
ja viestintäministeriölle.
Merenkulkulaitos valvoo tämän lain ja sen
nojalla annettujen säännösten, määräysten ja
päätösten noudattamista.
Tulliviranomainen valvoo tämän lain ja sen
nojalla annettujen säännösten, määräysten ja
päätösten noudattamista tuotteiden Euroopan
unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuo-
lelta tapahtuvassa maahantuonnissa.

36 §

Virka-apu

Poliisin on annettava Merenkulkulaitoksel-
le ja tulliviranomaiselle tässä laissa tai sen
nojalla säädettyjen tehtävien suorittamiseksi
virka-apua. Virka-avun antamisen edellytyk-
senä on, että Merenkulkulaitosta tai tullivi-
ranomaista estetään suorittamasta virkatehtä-
viään.

37 §

Muutoksenhaku

Merenkulkulaitoksen 22—30 §:n nojalla
tekemää päätöstä on muutoksenhausta huoli-
matta noudatettava, jollei muutoksenhakuvi-
ranomainen toisin määrää.
Merenkulkulaitoksen 32 §:n nojalla teke-
mään maksua koskevaan päätökseen haetaan
muutosta sen mukaan kuin valtion maksupe-
rustelaissa säädetään.
Muutoksenhausta on muutoin voimassa,
mitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sää-
detään.

38 §

Oikaisumenettely ja muutoksenhaku
ilmoitetun laitoksen päätöksistä

Ilmoitetun laitoksen vaatimustenmukai-
suustodistusta, EY-tyyppitarkastustodistusta
tai laatujärjestelmän arviointia koskevaan
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamal-
la. Laitoksen antamaan päätökseen saa hakea
oikaisua Merenkulkulaitokselta 30 päivän
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ilmoi-
tetun laitoksen antamaan päätökseen on lii-
tettävä oikaisuvaatimusosoitus.
Merenkulkulaitoksen oikaisumenettelyssä

antamaan päätökseen haetaan muutosta sen
mukaan kuin hallintolainkäyttölaissa sääde-
tään.

39 §

Rangaistussäännös

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuu-
desta
1) saattaa tuotteen markkinoille tai ottaa

sen käyttöön 6 tai 9 §:n taikka 7, 8 tai 10 §:n
tai niiden nojalla annettujen säännösten vas-
taisesti,
2) rikkoo 16 tai 17 §:ssä säädettyä velvol-

lisuutta tai
3) rikkoo 22—30 §:ssä tarkoitettua kieltoa

tai määräystä,
on tuomittava, jollei teosta muualla laissa

säädetä ankarampaa rangaistusta, eräiden hu-
viveneiden turvallisuudesta ja päästövaati-
muksista annetun lain rikkomisesta sakkoon.
Joka rikkoo 22—30 §:n nojalla määrättyä

uhkasakolla tehostettua kieltoa tai määräystä,
voidaan jättää tuomitsematta rangaistukseen
samasta teosta.

40 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä loka-
kuuta 2005.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan

ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.
Tällä lailla kumotaan moottoriveneiden

äänenvaimennuksesta 30 päivänä maaliskuuta
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1973 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön
päätös (308/1973) sekä eräiden huviveneiden
turvallisuudesta 20 päivänä kesäkuuta 1996
annettu asetus (464/1996).

41 §

Siirtymäsäännös

Tämän lain estämättä markkinoille saatet-
tavaksi ja käyttöön otettavaksi hyväksytään
kuitenkin:
1) 31 päivään joulukuuta 2005 saakka
huviveneet, keskeneräiset huviveneet ja va-
rusteet, jotka täyttävät vesiliikennelain

(463/1996) ja eräiden huviveneiden turvalli-
suudesta annetun asetuksen vaatimukset, sekä
vesiskootterit, jotka täyttävät vesiliikennelain
vaatimukset;
2) 31 päivään joulukuuta 2005 saakka

dieselmoottorit ja nelitahtiset bensiinimoot-
torit, jotka täyttävät vesiliikennelain ja moot-
toriveneiden äänenvaimennuksesta annetun
kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen
vaatimukset; sekä
3) 31 päivään joulukuuta 2006 saakka

kaksitahtiset bensiinimoottorit, jotka täyttävät
vesiliikennelain ja moottoriveneiden äänen-
vaimennuksesta annetun kauppa- ja teolli-
suusministeriön päätöksen vaatimukset.

Naantalissa 5 päivänä elokuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Kari Rajamäki
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Lak i

N:o 622

vesiliikennelain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 5 päivänä elokuuta 2005

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 20 päivänä kesäkuuta 1996 annetun vesiliikennelain (463/1996) 10 § ja
lisätään 2 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

2 §

Soveltamisala

— — — — — — — — — — — — —
Tätä lakia sovelletaan huviveneisiin ja
vesiskoottereihin siltä osin kuin niistä ei
erikseen säädetä eräiden huviveneiden turval-

lisuudesta ja päästövaatimuksista annetussa
laissa (621/2005).

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä loka-
kuuta 2005.
Kumotun 10 §:n nojalla annetut säännökset

jäävät voimaan.

Naantalissa 5 päivänä elokuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Kari Rajamäki

HE 42/2005
LiVM 13/2005
EV 73/2005

3507

http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20050042


Alusliikennepalvelulaki

N:o 623

Annettu Naantalissa 5 päivänä elokuuta 2005

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on alusliikenteen
turvallisuuden lisääminen ja tehokkuuden
parantaminen sekä alusliikenteestä ympäris-
tölle aiheutuvien haittojen ehkäiseminen.

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) alusliikennepalvelulla (Vessel Traffic
Service, VTS) alusliikenteen valvontaa ja
ohjausta, jolla on valmiudet toimia vuorovai-
kutuksessa liikenteen kanssa ja reagoida
muuttuviin liikennetilanteisiin;
2) toimivaltaisella viranomaisella liikenne-

ja viestintäministeriötä;
3) perustamispäätöksellä päätöstä, jolla

toimivaltainen viranomainen perustaa aluslii-
kennepalvelun tietylle alueelle;
4) VTS-viranomaisella Merenkulkulaitok-

sen yksikköä, joka ylläpitää alusliikennepal-
velua;
5) VTS-alueella aluetta, joka perustamis-

päätöksellä on vahvistettu VTS-alueeksi ja
jolla ylläpidetään alusliikennepalvelua; VTS-

alue voidaan jakaa osa-alueisiin tai sektorei-
hin;
6) VTS-keskuksella keskusta, jossa VTS-

viranomainen ylläpitää alusliikennepalvelua;
7) alusliikenneohjaajalla henkilöä, joka

suorittaa VTS-keskuksessa alusliikennepalve-
luun kuuluvia tehtäviä ja jolla on tehtävään
vaadittava pätevyys;
8) VTS-reittisuunnitelmalla alusliikenneoh-

jaajan ja aluksen päällikön sopimaa aluksen
reittiä VTS-alueella;
9) VTS-tilannekuvalla VTS-keskuksessa

ylläpidettävää tilannekuvaa VTS-alueella ole-
vista aluksista ja niiden liikkeistä sekä muista
liikenteeseen vaikuttavista seikoista; sekä
10) reittijakojärjestelmällä yhden tai use-

amman reitin tai reittijakotoimenpiteen muo-
dostamaa järjestelmää, jolla pyritään vähen-
tämään onnettomuusriskiä; siihen voi kuulua
liikennejakojärjestelmiä, kaksisuuntaisia reit-
tejä, suositeltuja väyliä, vältettäviä alueita,
rannikkoliikennealueita, kiertoteitä, varoalu-
eita ja syväväyliä.

3 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan Suomen vesialueella
ja Saimaan kanavan vuokra-alueella ylläpi-
dettävään alusliikennepalveluun ja alusliiken-
teen tilapäiseen ohjaamiseen erityistilanteissa.
Laissa säädetään myös VTS-viranomaisen

VTS-alueeseen liittyvien, Suomen vesialueen
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ulkopuolella olevien reittijakojärjestelmien ja
pakollisten alusten ilmoittautumisjärjestelmi-
en piiriin kuuluvan liikenteen valvonnasta.
Sen estämättä, mitä tässä laissa säädetään
alusliikennepalvelun ylläpitämisestä, satama-
alueella alusliikenteen valvontaa ja ohjausta
saavat harjoittaa myös satamanpitäjät.

2 luku

Alusliikennepalvelut

4 §

Alusliikennepalvelut ja kieli

Alusliikennepalveluja ovat tiedotukset, na-
vigointiapu ja alusliikenteen järjestely.
Alusliikennepalvelua annetaan tarpeen mu-
kaan suomen, ruotsin tai englannin kielellä.

5 §

Tiedotukset

Tiedotuksia annetaan alukselle sen ilmoit-
tautuessa, määräajoin, tarvittaessa tai aluksen
niitä pyytäessä.
Tiedotuksissa aluksille annetaan tietoja:
1) VTS-alueella olevista muista aluksista;
2) muutoksista 8 §:n mukaisessa perusta-
mispäätöksessä vahvistetuissa VTS-aluetta ja
sillä liikennöintiä koskevissa asioissa;
3) sää- ja jääolosuhteista sekä vedenkor-
keudesta;
4) luotsien ja jäänmurtajien toiminnasta;
5) väylien ja turvalaitteiden kunnosta ja
käytettävyydestä;
6) alusta uhkaavasta vaaratilanteesta; sekä
7) muista alusten turvalliseen liikennöintiin
vaikuttavista seikoista.
Säätiedotusten tulee perustua pätevän sää-
tietopalvelun merenkulkijoille antamaan sää-
tiedotukseen.

6 §

Navigointiapu

Navigointiapua annetaan tunnistetulle
alukselle sen pyynnöstä tai VTS-viranomai-
sen havaitessa sen tarpeelliseksi vaikeissa
merenkulullisissa tilanteissa tai sää- ja jää-

olosuhteissa. Navigointiapu on vain päämää-
rähakuista ja ohjeellista.
VTS-viranomaisen viestissä alukselle tulee

ilmetä aluksen nimi, milloin navigointiapu
alkaa ja loppuu sekä havaintoväline, johon
navigointiapu perustuu. Lisäksi alusliikenne-
ohjaajan ja aluksen päällikön tulee sopia
yhteydenpidon menettelytavoista sekä aluk-
sen VTS-reittisuunnitelmasta VTS-alueella.
Navigointiapuna voidaan antaa:
1) tietoja aluksen suunnasta ja nopeudesta;
2) tietoja aluksen sijainnista väylälinjan tai

VTS-reittisuunnitelman mukaisen käännös-
pisteen suhteen;
3) tietoja aluksen läheisyydessä olevien

muiden alusten sijainnista, tunnistetiedoista ja
aikeista; sekä
4) varoituksia tietylle alukselle.

7 §

Alusliikenteen järjestely

Vaaratilanteiden ja ruuhkien estämiseksi
voidaan pysyvillä liikennejärjestelyillä ohjata
alusliikennettä. Alusliikenteen järjestelemi-
seksi voidaan VTS-alueelle määrätä:
1) kohtaamiskielto ja kohtaamispaikka;
2) ohittamiskielto ja ohittamispaikka;
3) lähtölupa satamasta tai ankkurointipai-

kalta ja VTS-alueelle saapumislupa;
4) liikenteen porrastusjärjestely ajan tai

matkan suhteen;
5) pakollinen reitti VTS-alueella vaarallista

tai ympäristöä pilaavaa lastia kuljettaville
aluksille ja erikoiskuljetuksille; sekä
6) ankkurointikielto ja ankkurointipaikka.

3 luku

Alusliikennepalvelun perustaminen

8 §

Perustamispäätös

Toimivaltainen viranomainen perustaa
alusliikennepalvelun tietylle alueelle. Ennen
alusliikennepalvelun perustamista toimival-
taisen viranomaisen on selvitettävä sen tar-
peellisuus. Tässä tarkoituksessa on selvitet-
tävä:
1) alusliikennepalvelun turvallisuutta ja
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tehokkuutta edistävät vaikutukset sekä viran-
omaisten välinen yhteistyö ja muut aluslii-
kenteeseen liittyvät palvelut alueella; sekä
2) alueella olevat reittijakojärjestelmät,
nopeusrajoitukset ja muut liikennettä ohjaavat
tai rajoittavat seikat.
Perustamispäätöksessä on vahvistettava:
1) alusliikennepalvelua ylläpitävä VTS-
viranomainen;
2) yhteistoimintasopimus, jos alusliikenne-
palvelua ylläpidetään 16 §:n mukaisesti yh-
teistyössä muun viranomaisen tai satamanpi-
täjän kanssa;
3) annettavat alusliikennepalvelut ja missä
laajuudessa niitä annetaan;
4) VTS-alue sekä pakolliset ilmoittautu-
mispisteet ja reitit;
5) VTS-viranomaisen henkilöstön vähim-
mäislukumäärä ja pätevyydet;
6) VTS-viranomaisen toimintatavat ja toi-
minta-ajat;
7) VTS-keskuksen sijainti sekä VTS-kes-
kuksen ja VTS-alueen tekniset järjestelmät;
sekä
8) alusliikennepalvelun edellyttämät alus-
ten ilmoittautumista koskevat tarkemmat
määräykset ja käytettävät radiokanavat.
Toimivaltainen viranomainen voi vahvistaa
VTS-alueen sektoreille ja osa-alueille eri
alusliikennepalveluja.

9 §

Perustamispäätöksen muuttaminen tai
peruuttaminen

Toimivaltainen viranomainen voi VTS-
viranomaisen esityksestä muuttaa perustamis-
päätöstä tai peruuttaa sen.
Toimivaltainen viranomainen voi lisäksi
muuttaa perustamispäätöstä tai peruuttaa sen,
jos alusliikennepalvelua ei ylläpidetä perus-
tamispäätöksen mukaisesti.

10 §

Perustamispäätöksestä, sen muuttamisesta tai
peruuttamisesta tiedottaminen

VTS-viranomaisen on tiedotettava kansal-
lisissa ja kansainvälisissä VTS-julkaisuissa
alusliikennepalvelun perustamispäätöksestä,
sen muuttamisesta tai sen peruuttamisesta.

4 luku

Henkilöstön pätevyys

11 §

Alusliikenneohjaajan pätevyys ja työpaikka-
koulutus

Alusliikenneohjaajalla tulee olla sellainen
pätevyys, että hän pystyy alusliikennepalve-
lun turvalliseen ja tehokkaaseen hoitamiseen.
Alusliikenneohjaajana saa toimia henkilö,

jolla on voimassa oleva Merenkulkulaitoksen
myöntämä alusliikenneohjaajan pätevyysto-
distus ja joka on suorittanut alusliikenneoh-
jaajan työpaikkakoulutuksen. VTS-viran-
omainen tekee pätevyystodistukseen merkin-
nän suoritetusta työpaikkakoulutuksesta.
Merenkulkulaitos vahvistaa työpaikkakou-

lutussuunnitelman, jonka tulee sisältää ku-
vaus annettavasta koulutuskokonaisuudesta
sekä määritelmät hyväksytysti suoritetun kou-
lutusjakson jälkeen edellytetyistä tiedoista ja
taidoista aihealueittain.
Alusliikenneohjaajan työpaikkakoulutuk-

sesta ja työpaikkakoulutussuunnitelmasta sää-
detään tarkemmin valtioneuvoston asetuk-
sella.

12 §

Alusliikenneohjaajan pätevyystodistus

Alusliikenneohjaajan pätevyystodistuksen
myöntämisen edellytyksenä on, että hakija on
suorittanut hyväksytysti alusliikenneohjaajan
peruskoulutuksen ja että hän hallitsee tarvit-
tavassa laajuudessa suomen, ruotsin ja eng-
lannin kielen. Jos pätevyystodistus oikeuttaa
antamaan 6 tai 7 §:ssä tarkoitettua palvelua,
edellytetään lisäksi, että hakija on suorittanut
vahtiperämiehen tutkinnon ja saanut vahtipe-
rämiehenkirjan.
Merenkulkulaitos merkitsee pätevyystodis-

tukseen ne alusliikennepalvelut, joita päte-
vyystodistuksen haltija on oikeutettu anta-
maan.
Alusliikenneohjaajan peruskoulutuksesta ja

vaadittavasta kielitaidosta säädetään tarkem-
min valtioneuvoston asetuksella.
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13 §

Alusliikennepalvelun esimiehen pätevyys

Alusliikennepalvelun esimiehellä tulee olla
sellainen pätevyys, että hän pystyy aluslii-
kennepalvelun turvalliseen ja tehokkaaseen
johtamiseen.
Alusliikennepalvelun esimiehenä saa toi-
mia henkilö, jolla on voimassa oleva Meren-
kulkulaitoksen myöntämä alusliikenneohjaa-
jan pätevyystodistus ja joka on suorittanut
alusliikennepalvelun esimiehen peruskoulu-
tuksen ja joka hallitsee tarvittavassa laajuu-
dessa suomen, ruotsin ja englannin kielen.
Merenkulkulaitos tekee pätevyystodistukseen
merkinnän hyväksytysti suoritetusta perus-
koulutuksesta.
Alusliikennepalvelun esimiehen peruskou-
lutuksesta ja vaadittavasta kielitaidosta sää-
detään tarkemmin valtioneuvoston asetuksel-
la.

14 §

Alusliikenneohjaajan pätevyystodistuksen
voimassaolo ja uusiminen

Alusliikenneohjaajan pätevyystodistus
myönnetään määräajaksi, enintään viideksi
vuodeksi, ja se voidaan hakemuksesta uusia.
Pätevyystodistuksen uusimisen edellytyk-
senä on, että hakija osoittaa säilyttäneensä
ammattitaitonsa ja että hän on suorittanut
hyväksytysti alusliikenneohjaajan ammatilli-
sen täydennyskoulutuksen.
VTS-viranomaisen tulee suorittaa vuosit-
tain pätevyyden ja osaamisen arviointia ja
tehdä siitä merkintä pätevyystodistukseen. Jos
henkilö on yhtäjaksoisesti poissa yli 12
kuukautta työstä, johon hän on saanut kel-
puutusmerkinnän, tulee hänen ennen työn
uudelleen aloittamista suorittaa hyväksytysti
työpaikkakoulutusjakso.
Pätevyystodistuksen uusimiseen liittyvästä
pätevyyden ja osaamisen arvioinnista, työ-
paikkakoulutuksesta sekä ammatillisesta täy-
dennyskoulutuksesta säädetään tarkemmin
valtioneuvoston asetuksella.

15 §

Alusliikenneohjaajan pätevyystodistuksen
peruuttaminen

Merenkulkulaitoksen on peruutettava alus-
liikenneohjaajan pätevyystodistus, jos henkilö
ei enää tiedoiltaan ja taidoiltaan täytä päte-
vyystodistuksen saamisen edellytyksiä.
Merenkulkulaitos voi asian tutkittuaan pe-

ruuttaa pätevyystodistuksen, jos:
1) pätevyystodistuksen haltija toistuvasti

rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettuja
säännöksiä tai määräyksiä; tai
2) pätevyystodistuksen haltija on tehtä-

viään hoitaessaan päihtyneenä.
Ennen pätevyystodistuksen peruuttamis-

päätöstä tulee asianomaista henkilöä kuulla
asiassa.
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa

tapauksissa Merenkulkulaitos voi velvoittaa
pätevyystodistuksen haltijan toimittamaan he-
ti pätevyystodistuksensa viranomaiselle.
Jos pätevyystodistusta ei peruuteta pysy-

västi, päätöksessä on määrättävä aika, jonka
kuluessa pätevyystodistusta ei anneta. Aika
alkaa kulua siitä, kun päätös on saatettu
asianomaiselle tiedoksi, tai viimeistään päte-
vyystodistuksen voimassaolon päättyessä.

5 luku

VTS-viranomaisen toimivalta ja
velvollisuudet

16 §

Alusliikennepalvelun ylläpito

VTS-viranomaisen tulee ylläpitää aluslii-
kennepalvelua VTS-alueellaan tämän lain ja
sen nojalla annettujen säännösten sekä 8 §:ssä
tarkoitetun perustamispäätöksen mukaisesti
sekä valvoa ja ohjata alusliikennettä VTS-
keskuksessa ylläpidettävän tilannekuvan pe-
rusteella. VTS-viranomaisen tulee varmistua
VTS-alueensa palvelutason riittävyydestä lii-
kenteen suhteen.
VTS-viranomainen voi yhteistoimintasopi-

muksen nojalla ylläpitää alusliikennepalvelua
yhteistyössä muiden viranomaisten tai sata-
manpitäjien kanssa. VTS-viranomainen vas-
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taa siinäkin tapauksessa alusliikennepalvelun
ylläpitämisestä.
Alusliikenneohjaajaan sovelletaan rikosoi-
keudellista virkavastuuta koskevia säännök-
siä.
VTS-viranomaisen on tallennettava VTS-
alueen tilannekuva ja siihen liittyvä VHF-
radioliikenne. Tallenteita on säilytettävä 30
vuorokautta. Tallenteiden julkisuudesta on
voimassa, mitä viranomaisten toiminnan jul-
kisuudesta annetussa laissa (621/1999) sää-
detään.

17 §

Alusliikenteen tilapäinen ohjaaminen erityis-
tilanteissa

VTS-viranomainen voi tarvittaessa poik-
keavien sää-, jää- tai vedenkorkeusolosuhtei-
den vuoksi tai VTS-alueella olevan erikois-
kuljetuksen taikka meripelastustapahtuman
tai muun liikennettä rajoittavan tai vaaranta-
van seikan vuoksi tilapäisesti määrätä:
1) vesialueen, väylän tai väylän osan
suljettavaksi;
2) aluksia ankkurointipaikalle tai takaisin
laituriin; sekä
3) nopeusrajoituksia vesialueella tai väy-
lällä.
Toimenpiteistä on tiedotettava välittömästi
VTS-alueella oleville tai sinne matkalla ole-
ville aluksille sekä asianomaiselle sataman-
pitäjälle.

18 §

VTS-viranomaisen ilmoitusvelvollisuudet

VTS-viranomaisen on ilmoitettava asian-
omaisille merenkulku-, meripelastus-, ympä-
ristö-, aluevalvonta-, poliisi- tai tulliviran-
omaisille sekä asianomaisille satamanpitäjille
havaitsemistaan tai sille ilmoitetuista tiettyä
alusta koskevista aluksen tai siinä olevien
ihmisten turvallisuuteen, meripelastukseen,
ympäristönsuojeluun tai alue- taikka tullival-
vontaan liittyvistä olennaisista seikoista.
VTS-viranomaisen tulee toimittaa aluksen
suunnitellun reitin varrella sijaitsevien Eu-
roopan unionin jäsenvaltioiden asianomaisille
VTS-viranomaisille olennaiset tiedot sellai-

sista aluksista, joiden katsotaan aiheuttavan
vaaraa merenkululle tai uhan merenkulun tai
ihmisten turvallisuudelle tai ympäristölle.
VTS-viranomaisen ilmoitusvelvollisuuk-

sista säädetään tarkemmin valtioneuvoston
asetuksella.

19 §

VTS-viranomaisen toimintakäsikirja

VTS-viranomaisen on pidettävä toiminta-
käsikirjaa, jossa on määritelty VTS-keskuk-
sen toiminnan ja teknisten järjestelmien yl-
läpitämiseen liittyvät tehtävät ja toimenpiteet
sekä varautuminen alusliikennepalvelun yllä-
pitämiseen poikkeustilanteissa.

20 §

Valvonta kansainvälisillä merialueilla

VTS-viranomaisen on valvottava VTS-
alueeseensa liittyvillä kansainvälisillä meri-
alueilla olevien reittijakojärjestelmien ja pa-
kollisten ilmoittautumisjärjestelmien noudat-
tamista.

6 luku

Alusta ja aluksen päällikköä koskevat
velvollisuudet

21 §

Alusliikennepalveluun osallistuminen

Alukset, joiden suurin pituus on vähintään
24 metriä, ovat velvollisia osallistumaan
alusliikennepalveluun ilmoittautumalla 8 §:n
mukaisessa perustamispäätöksessä määrätyllä
tavalla VTS-viranomaiselle, kuuntelemalla
VTS-alueella käytössä olevia VHF-kanavia
sekä noudattamalla VTS-alueella tapahtuvaa
liikennöintiä koskevia säännöksiä ja perusta-
mispäätöksessä vahvistettuja määräyksiä.
Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen

alukset voivat ilmoittautua VTS-viranomai-
selle tämän kanssa erikseen sovittavalla ta-
valla.
VTS-viranomainen voi yksittäistapauksissa

sää- tai jääolosuhteiden taikka muiden meri-
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turvallisuussyiden vuoksi määrätä myös mui-
ta aluksia osallistumaan alusliikennepalve-
luun.
VTS-viranomainen voi yksittäistapauksis-
sa, jos ilmoittautuminen on ilmeisen turhaa tai
kohtuuttoman hankalaa, vapauttaa aluksen
ilmoittautumisvelvollisuudesta edellyttäen,
että alusturvallisuutta ei vaaranneta ja että
aluksella on toimiva ja käytössä oleva auto-
maattinen tunnistusjärjestelmä (AIS).

22 §

Aluksen päällikön vastuu ja ilmoitus-
velvollisuus

Päällikkö vastaa aluksen ohjailusta aluksen
osallistuessa alusliikennepalveluun.
Jos aluksen päällikkö aluksen turvallisuu-
teen liittyvästä pakottavasta syystä ei pysty
osallistumaan alusliikennepalveluun 21 §:ssä
säädetyllä tavalla tai ei pysty noudattamaan
alusliikenteen tilapäiseksi ohjaamiseksi
17 §:n nojalla annettuja määräyksiä, hänen on
ilmoitettava tästä välittömästi VTS-viran-
omaiselle sekä annettava asiasta VTS-viran-
omaisen pyynnöstä erillinen kirjallinen sel-
vitys.
Aluksen päällikön on ilmoitettava 17 §:n
mukaisista alusta koskevista oleellisista toi-
menpiteistä laivanisännälle.

23 §

Merellä tapahtuvista vaaratilanteista ja
onnettomuuksista ilmoittaminen

Aluksen päällikön on ilmoitettava VTS-
viranomaiselle seuraavista VTS-alueella tai
sen läheisyydessä tapahtuneista tapauksista:
1) kaikista aluksen turvallisuuteen vaikut-
tavista vaaratilanteista tai onnettomuuksista,
kuten yhteentörmäyksestä, pohjakosketukses-
ta, vauriosta, toimintahäiriöstä tai koneviasta,
vuodosta tai lastin siirtymisestä sekä kaikista
rungon vioista tai rakenteellisista vioista;
2) kaikista merenkulun turvallisuutta vaa-
rantavista vaaratilanteista tai onnettomuuksis-
ta, kuten aluksen ohjattavuuteen tai merikel-
poisuuteen mahdollisesti vaikuttavista häiri-
öistä sekä kaikista aluksen kuljetuskoneis-
toon, ohjauslaitteisiin, sähköntuotantolaittei-

siin taikka navigointi- tai viestintälaitteisiin
vaikuttavista vioista;
3) kaikista tilanteista, jotka saattavat ai-

heuttaa vesien tai rannikon pilaantumista,
kuten ympäristöä pilaavien aineiden pääsystä
veteen tai tällaisen päästön uhasta; sekä
4) kaikista merellä ajelehtivista ympäristöä

pilaavien aineiden lautoista sekä konteista tai
pakkauksista.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-

kemmin 1 momentissa tarkoitettujen ilmoi-
tusten sisällöstä.

7 luku

Erinäiset säännökset

24 §

Virka-apu

VTS-viranomaisella on oikeus saada puo-
lustusvoimilta, rajavartiolaitokselta, ympäris-
tö-, tulli- ja poliisiviranomaisilta, pelastuslai-
toksilta ja valtion alusten päälliköiltä virka-
apua.

25 §

Koulutusohjelman hyväksyminen

Merenkulkulaitos hyväksyy alusliikenne-
palvelutehtävien koulutusohjelmat. Koulutus-
ohjelmaan on sisällytettävä ainakin aluslii-
kennepalveluiden perustiedot, kommunikoin-
ti, tehtävissä sovellettavat säännökset ja mää-
räykset sekä poikkeustilanteiden hallinta.

26 §

VTS-pätevyysrekisteri

Alusliikenneohjaajien ja alusliikennepalve-
lun esimiesten pätevyyden valvomiseksi ja
siihen liittyväksi palvelutietojen seuraamisek-
si Merenkulkulaitos pitää henkilörekisteriä
(VTS-pätevyysrekisteri).
VTS-pätevyysrekisteriin saa perustietoina

merkitä seuraavat tiedot alusliikenneohjaajan
ja alusliikennepalvelun esimiehen pätevyys-
todistuksen haltijasta:
1) nimi ja tieto syntymäajasta; sekä
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2) muina tietoina osoite- ja muut yhteys-
tiedot.
Perustietojen lisäksi saa VTS-pätevyysre-
kisteriin merkitä rekisterin käyttötarkoituksen
kannalta tarpeellisia tietoja:
1) myönnetyistä pätevyystodistuksista;
2) alusliikennepalveluista, joita pätevyys-
todistuksen haltija on oikeutettu antamaan;
3) suoritetusta työpaikkakoulutuksesta;
4) myönnetyistä kelpuutusmerkinnöistä;
5) palveluista VTS-keskuksissa;
6) suoritetusta alusliikenneohjaajan amma-
tillisesta täydennyskoulutuksesta; sekä
7) pätevyystodistuksen peruuttamisesta.
Henkilötiedot poistetaan rekisteristä kym-
menen vuoden kuluttua sen vuoden päätty-
misestä, jonka aikana henkilön pätevyysto-
distuksen voimassaolo päättyi.
VTS-pätevyysrekisteristä saa rekisteriin
merkitylle luovuttaa häntä itseään koskevia
tietoja. Sen lisäksi tietoja saa luovuttaa vain
toimivaltaiselle viranomaiselle, VTS-viran-
omaiselle ja sille, joka 8 §:n 2 momentin 2
kohdassa ja 16 §:n 2 momentissa tarkoitetun
yhteistoimintasopimuksen nojalla ylläpitää
alusliikennepalvelua yhteistyössä VTS-viran-
omaisen kanssa.
VTS-pätevyysrekisteriin merkittyjen hen-
kilötietojen käsittelyyn sovelletaan muutoin,
mitä henkilötietolaissa (523/1999) säädetään.

27 §

Luettelo oppilaitoksista

Merenkulkulaitos pitää luetteloa oppilai-
toksista, joissa annetaan alusliikenneohjaajan
ja alusliikennepalvelun esimiehen peruskou-
lutusta.

28 §

Valvonta

Tämän lain täytäntöönpanon ja noudatta-
misen ylin valvonta kuuluu liikenne- ja
viestintäministeriölle.
Merenkulkulaitos valvoo tämän lain ja sen
nojalla annettujen säännösten ja määräysten
noudattamista.
Jos alus ei noudata tämän lain säännöksiä
tai kansainvälisten sopimusten määräyksiä

taikka Kansainvälisen merenkulkujärjestön
(IMO) päätöksiä, on Merenkulkulaitoksen
ilmoitettava tästä aluksen lippuvaltiolle, jos
rikkominen on selvää ja vakavaa.

29 §

Rangaistussäännökset

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta rik-
koo VTS-viranomaisen 17 §:n 1 momentin
nojalla antamia määräyksiä, 21 §:n säännök-
siä tai 8 §:ssä tarkoitetussa perustamispäätök-
sessä vahvistettuja määräyksiä taikka laimin-
lyö 22 tai 23 §:ssä säädetyn ilmoitusvelvol-
lisuuden, on tuomittava, jollei teosta muualla
laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, alus-
liikennepalvelurikkomuksesta sakkoon.

30 §

Tuomioistuin

Tämän lain 17 ja 21—23 §:n mukaan
käsiteltävissä asioissa toimivaltainen tuomio-
istuin määräytyy merilain (674/1994) 21
luvun säännösten mukaan.

31 §

Muutoksenhaku

Toimivaltaisen viranomaisen, VTS-viran-
omaisen sekä Merenkulkulaitoksen tämän
lain nojalla tekemään hallintopäätökseen hae-
taan muutosta valittamalla siten kuin hallin-
tolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Pää-
töstä on muutoksenhausta huolimatta nouda-
tettava, jollei valitusviranomainen toisin mää-
rää.

8 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

32 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä loka-
kuuta 2005.
Tällä lailla kumotaan 20 päivänä kesäkuuta

1996 annetun vesiliikennelain (463/1996)
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14 § sekä merenkulkuhallituksen 14 päivänä
huhtikuuta 1997 antama päätös alusliikenteen
ohjaus- ja tukipalvelusta.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

33 §

Siirtymäsäännökset

Tämän lain voimaan tullessa toiminnassa

oleville alusliikennepalveluille on haettava
8 §:n mukainen perustamispäätös kuuden
kuukauden kuluessa lain voimaantulosta.
Alusliikenneohjaajalla ja alusliikennepal-

velun esimiehellä tulee olla 11 tai 13 §:ssä
tarkoitettu pätevyys 1 päivästä heinäkuuta
2007. Alusliikenneohjaajalta ja alusliikenne-
palvelun esimieheltä, joka on virassa tai
toimessa tämän lain voimaan tullessa, ei
vaadita vahtiperämiehen tutkintoa ja saatua
vahtiperämiehenkirjaa.

Naantalissa 5 päivänä elokuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Kari Rajamäki
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Valtioneuvoston asetus

N:o 624

keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn
yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain

voimaantulosta

Annettu Helsingissä 4 päivänä elokuuta 2005

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään:

1 §
Brysselissä 29 päivänä toukokuuta 2000
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34
artiklan mukaisesti keskinäisestä oikeusavus-
ta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvalti-
oiden välillä tehty yleissopimus, jonka edus-
kunta on hyväksynyt 9 päivänä joulukuuta
2003 ja jonka valtioneuvosto on hyväksynyt
19 päivänä helmikuuta 2004 ja jonka hyväk-
symisestä on ilmoitettu Euroopan unionin
neuvoston pääsihteerille 25 päivänä helmi-
kuuta 2004, tulee voimaan 23 päivänä elo-
kuuta 2005, niin kuin siitä on sovittu.

2 §
Keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa
Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä teh-
dyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
ja yleissopimuksen soveltamisesta 20 päivänä
helmikuuta 2004 annettu laki (148/2004)
tulee voimaan 23 päivänä elokuuta 2005.

3 §
Suomi on antanut seuraavat yleissopimusta
koskevat ilmoitukset:
1) Yleissopimuksen 9 artiklan 6 kohta
Artiklan 1 kohdassa tarkoitetun sopimuk-
sen tekemiseen vaaditaan artiklan 3 kohdassa

tarkoitettu suostumus, jos siirrettävä henkilö
on Suomen kansalainen.
2) Yleissopimuksen 24 artikla
Yleissopimuksen 6 artiklan, mukaan lukien

6 artiklan 8 kohta, soveltamista varten kes-
kusviranomainen on oikeusministeriö.
Yleissopimuksen 6 artiklan 5 kohdan osalta

toimivaltaisia poliisi- ja tulliviranomaisia ovat
poliisiviranomaiset, tulliviranomaiset sekä ra-
javartiolaitoksen virkamiehet toimiessaan esi-
tutkintaviranomaisena rikosasiassa esitutkin-
talain nojalla.
Toimivaltaisia viranomaisia 18—20 artik-

lan osalta ovat poliisiviranomaiset ja oman
toimivaltansa rajoissa tulliviranomaiset toi-
miessaan esitutkintaviranomaisena rikos-
asiassa esitutkintalain nojalla. Poliisiviran-
omaisten osalta yleissopimuksen 18—20 ar-
tiklan mukaiset pyynnöt vastaanotetaan ja
lähetetään keskusrikospoliisin välityksellä.
Keskusrikospoliisi toimii myös 20 artiklan 4
kohdan d alakohdan mukaisena yhteysviran-
omaisena.

4 §
Yleissopimuksen muut kuin lainsäädännön

alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena
voimassa.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 88/2005)
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5 §
Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä
elokuuta 2005.
Tällä asetuksella kumotaan keskinäisestä
oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin
jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuk-

sen ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
ja soveltamisesta annetun lain soveltamisesta
ennen yleissopimuksen kansainvälistä voi-
maantuloa 6 päivänä toukokuuta 2004 annettu
valtioneuvoston asetus (372/2004).

Helsingissä 4 päivänä elokuuta 2005

Ministeri Kari Rajamäki

Lainsäädäntöjohtaja Jan Törnqvist
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