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alusliikennepalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2011

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esitte-
lystä,

muutetaan alusliikennepalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (763/2005) 2 §:n 1 ja 3
momentti, 3 §:n 1 ja 3 momentti, 7 §:n 1 ja 4 momentti, 9 § sekä 10 §:n 1 momentti, sellaisina
kuin niistä ovat 2 §:n 1 ja 3 momentti, 3 §:n 1 ja 3 momentti ja 7 §:n 1 ja 4 momentti
asetuksessa 1798/2009 ja 9 § osaksi asetuksessa 1798/2009, sekä

lisätään asetukseen uusi 11 a ja 11 b § seuraavasti:

2 §

Alusliikenneohjaajan peruskoulutus

Alusliikenneohjaajan peruskoulutus on jär-
jestettävä sitä koskevan koulutusohjelman
mukaisesti. Koulutusohjelman tulee olla Kan-
sainvälisen majakkajärjestön (IALA) laati-
maan ja Kansainvälisen merenkulkujärjestön
(IMO) hyväksymään suositukseen perustuva.
— — — — — — — — — — — — —

Peruskoulutukseen osallistuvalle voidaan
myöntää hänen aiemman koulutuksensa pe-
rusteella vapautus osittain tai kokonaan jois-
tain koulutusohjelman osioista. Vapautuksen
myöntämiseksi koulutettavan on esitettävä
ennen peruskoulutuksen alkua hyväksyttävä
todistus korvaavasta koulutuksesta.

— — — — — — — — — — — — —

3 §

Alusliikennepalvelun esimiehen peruskoulutus

Alusliikennepalvelun esimiehen peruskou-
lutus on järjestettävä sitä koskevan koulutus-
ohjelman mukaisesti. Koulutusohjelman tulee
olla Kansainvälisen majakkajärjestön (IALA)
laatimaan ja Kansainvälisen merenkulkujär-
jestön (IMO) hyväksymään suositukseen pe-
rustuva.
— — — — — — — — — — — — —

Peruskoulutukseen osallistuvalle voidaan
myöntää hänen aiemman koulutuksensa pe-
rusteella vapautus osittain tai kokonaan jois-
tain koulutusohjelman osioista. Vapautuksen
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myöntämiseksi koulutettavan on esitettävä
ennen peruskoulutuksen alkua hyväksyttävä
todistus korvaavasta koulutuksesta.
— — — — — — — — — — — — —

7 §

Pätevyystodistuksen uusiminen

Alusliikenneohjaajan pätevyystodistuksen
uusimista haetaan Liikenteen turvallisuusvi-
rastolta. Hakijan on osoitettava, että hän on
säilyttänyt ammattitaitonsa ja suorittanut 9
§:n mukaisen ammatillisen täydennyskoulu-
tuksen.
— — — — — — — — — — — — —

Jos hakija ei voi osoittaa säilyttäneensä
ammattitaitoansa 2 momentin mukaisesti, tu-
lee hänen ennen 9 §:n mukaiseen ammatilli-
seen täydennyskoulutukseen osallistumista
suorittaa koe, jolla hän osoittaa hallitsevansa
riittävät alusliikennepalvelun perustiedot.
Kokeen muodon, sisällön ja vastaanottajan
hyväksyy VTS-viranomainen.

9 §

Ammatillinen täydennyskoulutus

Alusliikenneohjaajan ammatillisen täyden-
nyskoulutuksen tulee koostua alusliikenne-
palvelun teoreettisesta täydennyskoulutuk-
sesta.

Ammatillinen täydennyskoulutus on suori-
tettava pätevyystodistuksen viimeistä voi-
massaolopäivää edeltävien 12 kuukauden ai-
kana. Jos kyseessä on vanhentuneen päte-
vyystodistuksen uusiminen, tulee täydennys-
koulutus suorittaa ennen uuden pätevyysto-
distuksen myöntämistä.

10 §

VTS-viranomaisen ilmoitusvelvollisuus

VTS-viranomaisen on ilmoitettava aluksen
suunnitellun reitin varrella sijaitsevien mui-
den Euroopan unionin valtioiden asianomai-
sille viranomaisille hallussaan olevat olennai-
set tiedot aluksesta, jos:

1) alus on ollut osallisena alusliikennepal-

velulain (623/2005) 23 §:ssä tarkoitetussa
merellä tapahtuneessa vaaratilanteessa tai on-
nettomuudessa;

2) alusta koskeva alusliikennepalvelulaissa
säädetty ilmoittamisvelvollisuus on laimin-
lyöty;

3) alusta alusliikenteeseen käytettäessä on
rikottu jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion
vastuulla olevassa alusten reittijakojärjestel-
mässä tai alusliikennepalvelussa sovellettavia
sääntöjä;

4) aluksesta ei ole kyetty esittämään Eu-
roopan unionin lainsäädännön ja kansainvä-
listen sääntöjen mukaista vakuutustodistusta
tai todistusta rahavakuudesta;

5) luotsit tai satamaviranomaiset ovat il-
moittaneet sellaisista alusta koskevista poik-
keavuuksista, jotka voivat aiheuttaa vaaraa
merenkulun turvallisuudelle tai ympäristölle;

6) on olemassa näyttöä tai on perusteltua
syytä olettaa, että aluksesta on tahallisesti
päästetty öljyä mereen tai muulla tavoin ri-
kottu alusten aiheuttaman meren pilaantumi-
sen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kan-
sainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuo-
den 1978 pöytäkirjan (SopS 51/1983) mää-
räyksiä jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion
lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä; tai

7) alukselta on evätty pääsy Euroopan
unionin jäsenvaltioiden satamiin tai jokin jä-
senvaltio on tehnyt aluksesta ilmoituksen
alusturvallisuutta, saastumisen ehkäisemistä
ja alusten asumis- ja työskentelyolosuhteita
koskevien kansainvälisten standardien sovel-
tamisesta yhteisön satamia käyttäviin ja jä-
senmaiden lainkäyttövaltaan kuuluvilla ve-
sillä purjehtiviin aluksiin (satamavaltioiden
suorittama valvonta) annetun neuvoston di-
rektiivin 95/21/EY liitteessä I olevan 1 koh-
dan mukaisesti.
— — — — — — — — — — — — —

11 a §

Avun tarpeessa olevien alusten vastaanotta-
mista koskeva suunnitelma

Alusliikennepalvelulain 20 b §:ssä tarkoi-
tettuun suunnitelmaan avun tarpeessa olevien
alusten vastaanottamiseksi on sisällytettävä:

1) rajavartiolaitoksen sekä muiden meripe-
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lastukseen osallistuvien viranomaisten yhte-
ystiedot;

2) Suomen ympäristökeskuksen yhteystie-
dot;

3) VTS-viranomaisen yhteystiedot;
4) Suomen rantaviivaa koskevat tiedot ja

tiedot Suomen rannikolla sijaitsevista suoja-
paikoista sekä muut sellaiset tiedot ympäris-
töllisistä, taloudellisista ja sosiaalista näkö-
kohdista sekä luonnonolosuhteista, joiden pe-
rusteella mahdollisimman nopeasti voidaan
tehdä ennakkoarvio ja päätös suojapaikasta
aluksen ottamiseksi vastaan;

5) arviointimenettelyt, joiden perusteella
avun tarpeessa olevalle alukselle annetaan tai
siltä evätään lupa saapua suojapaikkaan;

6) tiedot kalustosta ja välineistöstä avus-
tus- ja pelastustoimia sekä ympäristön pilaan-
tumisen torjuntaa varten;

7) kansainväliset koordinointi- ja päätök-
sentekomenettelyt;

8) suojapaikkaan vastaanotettavien alusten
rahavakuuksiin ja vastuuvelvollisuuteen liit-
tyvät menettelyt.

VTS-viranomaisen on kuultava suunnitel-
masta kaikkia osapuolia, joita se koskee.

VTS-viranomainen informoi suunnitel-
mista myös Suomen naapurimaiden viran-
omaisia.

11 b §

Viranomaisten yhteistyö

Alusliikennepalvelulain 20 b ja 20 c §:ssä
tarkoitetut viranomaiset kokoontuvat sään-
nöllisesti vaihtaakseen kokemuksiaan ja pa-
rantaakseen suunnitelmaan sisältyvien toi-
menpiteiden laatua.

VTS-viranomainen vastaa yhteistyön jär-
jestämisestä ja siitä, että 11 a §:ssä tarkoitet-
tua suunnitelmaa päivitetään ja uudistetaan
viranomaisten yhteistyöstä saatujen koke-
musten perusteella.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2012.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2011

Liikenneministeri Merja Kyllönen

Neuvotteleva virkamies Risto Saari
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