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973/2018

Laki
laivavarustelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan laivavarustelain (1503/2011) 4, 7–18, 19, 21–26, 28 ja 31 §,
sellaisina kuin niistä ovat 4, 10, 12–15, 17, 18, 19, 23–25, 28 ja 31 § laissa 914/2016,

7, 8, 21 ja 22 § osaksi laissa 914/2016 sekä 11 § laeissa 914/2016 ja 329/2018, seuraavasti:

4 §

Laivavarusteisiin kohdistuvat vaatimukset

Alukseen sijoitettujen laivavarusteiden on täytettävä ne kansainvälisissä oikeudellisissa
asiakirjoissa edellytetyt vaatimukset, jotka ovat voimassa, kun varusteet sijoitetaan aluk-
selle, siten kuin laivavarustedirektiivin nojalla annetuissa Euroopan komission täytän-
töönpanosäädöksissä säädetään.

Laivavarusteen valmistajan on todistettava vaatimusten täyttyminen kansainvälisten
testausstandardien ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen mukaisesti.

Jos vaatimusten täyttymistä ei ole todistettu, laivavarustetta ei saa sijoittaa alukseen,
asettaa saataville markkinoilla eikä saattaa markkinoille.

Liikenne- ja viestintäviraston tai hyväksytyn luokituslaitoksen on aluksen turvallisuus-
ja todistuskirjoja myöntäessään ja uusiessaan sekä tehdessään turvallisuus- ja todistuskir-
joihin merkinnän suoritetusta määräaikaisesta katsastuksesta taikka väli- tai vuosikatsas-
tuksesta varmistettava, että aluksen laivavarusteet täyttävät niille tässä laissa säädetyt vaa-
timukset.

7 §

Valvontaviranomaiset

Tämän lain noudattamista valvoo Liikenne- ja viestintävirasto.
Liikenne- ja viestintävirasto valvoo nimeämiään ilmoitettuja laitoksia.

8 §

Valvontaviranomaisen tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus

Sen estämättä, mitä tietojen salassapidosta säädetään, Liikenne- ja viestintävirastolla on
oikeus saada tämän lain noudattamisen valvontaa varten tarpeelliset tiedot ja näytteet lai-
vavarusteen valmistajalta tai tämän valtuutetulta edustajalta, tuojalta, jakelijalta ja ilmoi-
tetulta laitokselta, joita tämän lain velvoitteet koskevat. Liikenne- ja viestintävirastolle on
myös pyynnöstä esitettävä tiedot kaikista varustetta toimittaneista sekä kaikista valmista-
jista, valtuutetuista edustajista, tuojista ja jakelijoista, joille varustetta on toimitettu
HE 61/2018
HE 104/2018
LiVM 21/2018
EV 102/2018
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10 vuoden kuluessa ruorimerkin kiinnittämisestä tai vähintään varusteen ennakoitavissa
olevan käyttöiän ajalta.

Liikenne- ja viestintävirastolla on oikeus tarkastaa alue, huoneisto ja muu tila, jos se on
tässä laissa tarkoitetun valvonnan kannalta tarpeen, sekä tehdä siellä muita valvonnan
edellyttämiä toimenpiteitä. Tarkastusta ei kuitenkaan saa tehdä pysyväisluonteiseen asu-
miseen käytetyissä tiloissa.

9 §

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen

Sen estämättä, mitä tietojen salassapidosta säädetään:
1) ilmoitetut laitokset ovat velvollisia antamaan ilmoitettujen laitosten yhteistoimin-

nan kannalta tarpeellisia tietoja toisille tässä laissa tarkoitetuille ilmoitetuille laitoksille;
2) Liikenne- ja viestintävirasto saa luovuttaa tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä hoidet-

taessa saatuja tietoja syyttäjälle, poliisille ja Tullille rikoksen ehkäisemiseksi ja selvittä-
miseksi.

10 §

Ruorimerkillä merkityn laivavarusteen tarkastus

Liikenne- ja viestintävirasto tarkastaa markkinoille saatettuja, vielä alukseen sijoitta-
mattomia ruorimerkillä varustettuja laivavarusteita sen varmistamiseksi, että ne täyttävät
niille asetetut vaatimukset. Laivavarusteen valmistajan on tarjottava omalla kustannuksel-
laan näytteitä Liikenne- ja viestintäviraston saataville tai annettava virastolle mahdolli-
suus tutustua näytteisiin.

Liikenne- ja viestintävirasto voi tarkastaa alukseen sijoitetun, ruorimerkillä varustetun
laivavarusteen, jos kansainvälistä turvallisuutta tai ympäristön pilaantumisen ehkäisemis-
tä koskevat kansainväliset oikeudelliset asiakirjat edellyttävät käyttötestejä aluksella eikä
jo suoritettuja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä toisteta. Laivavarusteen val-
mistajan tai tämän valtuutetun edustajan on pyydettäessä annettava Liikenne- ja viestintä-
virastolle laivavarusteen tarkastus- ja testausselosteet.

11 §

Poikkeuksellinen tekninen keksintö

Liikenne- ja viestintävirasto voi sallia poikkeuksellisena teknisenä keksintönä pidettä-
vän laivavarusteen sijoittamisen alukseen, vaikka laivavaruste ei täytä 4 §:n 1 momentissa
tarkoitettuja vaatimuksia. Edellytyksenä on, että laivavarusteen valmistaja tai tämän val-
tuutettu edustaja osoittaa Liikenne- ja viestintävirastolle, että laivavaruste on vähintään
yhtä tehokas kuin vastaavaan käyttöön tarkoitettu ruorimerkillä varustettu laivavaruste.
Liikenne- ja viestintävirasto voi laivavarusteen valmistajan tai tämän valtuutetun edusta-
jan kustannuksella käyttää ulkopuolisia testaus- tai tarkastuspalveluja taikka muita palve-
luja vastaavan tehokkuuden osoittamiseksi. Mitä edellä tässä momentissa säädetään, so-
velletaan myös Euroopan unionin jäsenvaltion rekisteristä liikenneasioiden rekisteriin tai
Ahvenanmaan valtionviraston ylläpitämään alusrekisteriin siirrettävään alukseen.

Liikenne- ja viestintäviraston on annettava sallimaansa poikkeuksellisena teknisenä
keksintönä pidettävää laivavarustetta koskeva todistus, joka on pidettävä varusteen muka-
na. Laivavaruste on sijoitettava alukseen todistuksen ehtojen ja määräysten mukaisesti.

Liikenne- ja viestintäviraston on ilmoitettava poikkeuksellisena teknisenä keksintönä
pidetyn laivavarusteen sallimisesta Euroopan komissiolle ja Euroopan unionin jäsenvalti-
oille sekä annettava niille tiedoksi kaikki suoritettuja kokeita, arviointeja ja vaatimusten-
mukaisuuden arviointimenettelyjä koskevat selosteet.
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12 §

Varusteen kokeilu

Liikenne- ja viestintävirasto voi sallia, että alukseen sijoitetaan kokeiltavaksi lyhyeksi
määräajaksi laivavaruste, joka ei täytä sille 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuja vaatimuksia
eikä ole 11 §:ssä tarkoitettu poikkeuksellinen tekninen keksintö. Edellytyksenä on, että
alukselle on sijoitettu vastaava toimintakuntoinen ja välittömään käyttöön valmis ruori-
merkillä varustettu laivavaruste.

Liikenne- ja viestintäviraston on annettava kokeiltavaa laivavarustetta koskeva todis-
tus, joka on pidettävä varusteen mukana. Kokeiltava laivavaruste on sijoitettava alukseen
todistuksen ehtojen ja määräysten mukaisesti.

13 §

Poikkeukselliset olosuhteet

Alukselle voidaan poikkeuksellisissa olosuhteissa Euroopan unionin ulkopuolella si-
joittaa väliaikaisesti muu kuin ruorimerkillä varustettu laivavaruste. Edellytyksenä on, et-
tä:

1) ruorimerkillä varustetun varusteen sijoittaminen aiheuttaisi kohtuuttomasti kustan-
nuksia tai kohtuuttoman viivästyksen aluksen liikennöintiin; ja

2) laivavarusteen mukana on IMO:n jäsenvaltion myöntämät asiakirjat, joissa todetaan
laivavarusteen täyttävän sille kansainvälisissä oikeudellisissa asiakirjoissa asetetut vaati-
mukset.

Laivanisännän on välittömästi ilmoitettava Liikenne- ja viestintävirastolle 1 momentis-
sa tarkoitetusta laivavarusteesta sekä perusteista sen sijoittamiselle alukseen.

Liikenne- ja viestintäviraston on viipymättä ilmoituksen saatuaan varmistettava, että
1 momentin 1 ja 2 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät ja että laivavarusteet ja niiden
testausstandardit mahdollisimman hyvin vastaavat 4 §:ssä tarkoitettuja vaatimuksia ja tes-
tausstandardeja.

Liikenne- ja viestintäviraston on annettava laivavarusteen väliaikaista sijoittamista kos-
keva todistus, jossa väliaikainen laivavaruste yksilöidään, todetaan todistuksen antamisen
edellytyksenä olevat poikkeukselliset olosuhteet, varusteen suunnittelu-, valmistus- ja
suorituskykyvaatimukset sekä sovelletut testausstandardit. Todistuksen antamisesta on
viipymättä ilmoitettava Euroopan komissiolle.

14 §

Ulkomaisen aluksen siirtyminen Suomen lipun alle

Jos Euroopan unionin ulkopuolisen maan lipun alla purjehtiva alus siirretään Suomen
lipun alle, Liikenne- ja viestintäviraston on peruskatsastuksen yhteydessä varmistettava,
että aluksen laivavarusteiden kunto vastaa aluksen turvallisuus- ja todistuskirjoja ja että
sen laivavarusteet on varustettu ruorimerkillä.

Jos Liikenne- ja viestintävirasto katsoo ruorimerkillä varustamattoman laivavarusteen
vastaavan ruorimerkillä varustettua laivavarustetta, viraston on annettava vastaavuudesta
todistus, johon on sisällyttävä lupa varusteen sijoittamiseen alukselle luvassa mainittujen
edellytysten mukaisesti. Todistusta on säilytettävä aluksella. Liikenne- ja viestintävirasto
voi laivanisännän kustannuksella käyttää ulkopuolisia testaus-, tarkastus- tai muita palve-
luja vastaavuuden osoittamiseksi.

Liikenne- ja viestintäviraston on määrättävä laivanisäntä vaihtamaan siirrettävän aluk-
sen laivavaruste, jos laivavaruste ei ole varustettu ruorimerkillä eikä Liikenne- ja viestin-
tävirasto katso sen vastaavan ruorimerkillä varustettua laivavarustetta.
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15 §

Velvollisuus ilmoittaa vaarallisesta laivavarusteesta

Jos laivavarusteen valmistaja tai tämän valtuutettu edustaja saa tietoonsa tai hänen tulisi
hallussaan olevien tietojen perusteella pystyä päättelemään, että ruorimerkillä varustettu
laivavaruste voi vaarantaa laivaväen, matkustajien tai muiden terveyden tai turvallisuuden
tai vaikuttaa haitallisesti meriympäristöön, sen on ilmoitettava tästä välittömästi Liikenne-
ja viestintävirastolle. Laivavarusteen valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on sa-
malla ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin se on vaaran johdosta ryhtynyt sekä tehtävä yh-
teistyötä Liikenne- ja viestintäviraston kanssa vaaran torjumiseksi.

16 §

Virka-apu

Tämän lain noudattamiseksi poliisi ja Tulli ovat kukin toimialallaan velvollisia pyydet-
täessä antamaan virka-apua Liikenne- ja viestintävirastolle.

17 §

Ilmoitetun laitoksen nimeäminen

Liikenne- ja viestintävirasto nimeää hakemuksesta laitokset, joilla on oikeus toimia il-
moitettuna laitoksena vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa. Liikenne- ja viestintävirasto
voi antaa tarkempia määräyksiä hakemukseen liitettävistä tiedoista.

Nimeämispäätöksessä määritellään ilmoitetun laitoksen pätevyysalue, vahvistetaan lai-
toksen valvontaan liittyvät järjestelyt sekä asetetaan tarvittaessa muitakin laitoksen toi-
mintaa koskevia vaatimuksia, rajoituksia ja ehtoja, joilla varmistetaan tehtävien asianmu-
kainen suorittaminen. Ilmoitettu laitos voidaan nimetä määräajaksi tai toistaiseksi.

Liikenne- ja viestintäviraston on ilmoitettava Euroopan komissiolle ja muille Euroopan
unionin ja Euroopan talousalueen jäsenvaltioille nimeämänsä ilmoitetut laitokset ja laitok-
siin liittyvät myöhemmät merkittävät muutokset. Ilmoitettu laitos voi toimia tämän lain
mukaisena ilmoitettuna laitoksena, jos Euroopan komissio ja Euroopan unionin jäsenval-
tiot eivät esitä vastalauseita nimeämisilmoitukseen. Määräaika vastalauseille on kaksi
viikkoa ilmoituksen antamisesta, jos ilmoituksessa on mukana akkreditointitodistus. Jos
akkreditointitodistusta ei ole, määräaika vastalauseiden esittämiselle on kaksi kuukautta.
Liikenne- ja viestintäviraston on lisäksi ilmoitettava Euroopan komissiolle ilmoitettuja
laitoksia koskevista arviointi- ja valvontamenettelyistä sekä mahdollisista muutoksista
näihin tietoihin.

Edellä 3 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tulee sisältää tiedot ilmoitetun laitoksen
vaatimustenmukaisuuden arviointitoimista, arviointimoduuleista ja laivavarusteista, joita
ilmoitettu laitos arvioi, sekä todistus laitoksen pätevyydestä. Jos ilmoitetulla laitoksella ei
ole kansallisen akkreditointielimen antamaa akkreditointitodistusta, ilmoitukseen on lii-
tettävä tarvittavat asiakirjatodisteet, joilla ilmoitetun laitoksen pätevyys ja valvonta voi-
daan todentaa.

18 §

Ilmoitetun laitoksen nimeämisen edellytykset

Ilmoitetun laitoksen nimeämisen edellytyksenä on, että:
1) laitos on Suomessa rekisteröity oikeushenkilö tai sen osa;
2) laitos on toiminnallisesti ja taloudellisesti riippumaton;
3) laitos kykenee suorittamaan vaatimustenmukaisuuden arviointiin liittyvät tehtävät;
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4) laitoksella on käytössään riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä, jonka toiminnan
riippumattomuus on tarkastustehtävien osalta varmistettu;

5) laitoksen johto ja arviointihenkilöstö on puolueettomia:
6) laitoksella on käytettävissään toiminnan edellyttämät laitteet, välineet ja järjestel-

mät;
7) laitoksella on kirjallinen kuvaus menettelyistä, joiden mukaisesti vaatimuksenmu-

kaisuuden arvioinnit suoritetaan;
8) laitoksella on toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävä vastuuvakuutus;
9) laitos täyttää EN ISO/IEC 17065 -standardin vaatimukset ja varmistaa, että vaatimus-

tenmukaisuuden arvioinnissa käytetyt testilaboratoriot täyttävät EN ISO/IEC 17025 -stan-
dardin vaatimukset.

Ilmoitetun laitoksen on osoitettava Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyk-
sikön (FINAS-akkreditointipalvelu) akkreditoinnilla tai muutoin täyttävänsä 1 momentis-
sa säädetyt edellytykset. Akkreditointitodistus tai muut tarpeelliset asiakirjatodisteet on
liitettävä ilmoitetun laitoksen nimeämistä koskevaan hakemukseen.

Ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava Liikenne- ja viestintävirastolle ja FINAS-akkredi-
tointipalvelulle kaikista sellaisista muutoksista, joilla voi olla vaikutusta 1 momentissa
säädettyjen edellytysten täyttymiseen.

FINAS-akkreditointipalvelu arvioi säännöllisin väliajoin akkreditointimenettelyjen
mukaisesti, että ilmoitettu laitos edelleen täyttää 1 momentissa asetetut vaatimukset. Il-
moitetun laitoksen on toimitettava FINAS-akkreditointipalvelulle pätevyyden arvioimista
varten tarpeelliset tiedot.

Ilmoitetun laitoksen on vuosittain toimitettava Liikenne- ja viestintävirastolle selvitys
tässä laissa tarkoitetusta toiminnastaan ja sen tuloksista.

19 §

Ilmoitetun laitoksen tehtävät

Ilmoitetun laitoksen tehtävänä on varmistaa, että laitoksen arvioimat laivavarusteet
täyttävät niille tässä laissa säädetyt vaatimukset. Ilmoitettu laitos antaa arvioinnista
asiaankuuluvat vaatimustenmukaisuustodistukset ja tyyppitarkastustodistukset.

Ilmoitettu laitos voi asiakkaan suostumuksella käyttää apunaan ulkopuolisia testaus- tai
tarkastuspalveluja taikka muita palveluja, jos ulkopuolinen palveluntuottaja täyttää
18 §:ssä säädetyt edellytykset. Ilmoitettu laitos vastaa ulkopuolisella teettämistään toi-
menpiteistä ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnin kokonaisuudesta. Ilmoitetun laitoksen
on ilmoitettava käyttämistään ulkopuolisista palveluista Liikenne- ja viestintävirastolle ja
FINAS-akkreditointipalvelulle.

Ilmoitetun laitoksen on vaadittava laivavarusteen valmistajaa toteuttamaan tarvittavat
korjaavat toimenpiteet eikä se saa antaa vaatimustenmukaisuustodistusta, jos varuste ei
täytä sille asetettuja vaatimuksia. Jos ilmoitettu laitos katsoo todistuksen antamisen jäl-
keen, ettei varuste enää täytä sille asetettuja vaatimuksia, sen on vaadittava valmistajaa to-
teuttamaan korjaavat toimenpiteet ja tarvittaessa peruutettava antamansa todistus. Jos kor-
jaavia toimenpiteitä ei toteuteta tai niillä ei ole vaadittua vaikutusta, ilmoitetun laitoksen
on tarpeen mukaan rajoitettava todistusta tai peruutettava se. Todistus voidaan peruuttaa
myös väliaikaisesti. Ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava vaatimustenmukaisuustodistuk-
sen epäämisestä, rajoittamisesta tai peruuttamisesta valvontaviranomaisille ja muille sa-
moja varusteita koskevia arviointitoimia toteuttaville ilmoitetuille laitoksille.
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21 §

Puutteellisuuden tai vaatimustenvastaisuuden korjaaminen

Jos ruorimerkillä varustettu laivavaruste, sitä koskevat asiakirjat tai siitä annettavat tie-
dot eivät ole tämän lain mukaisia tai ruorimerkki on kiinnitetty tämän lain vastaisesti, Lii-
kenne- ja viestintävirasto voi määrätä laivavarusteen valmistajan tai tämän valtuutetun
edustajan, tuojan tai jakelijan korjaamaan puutteellisuuden tai vaatimustenvastaisuuden
viraston asettamassa määräajassa. Jos puutteellisuutta tai vaatimustenmukaissuutta ei kor-
jata asetetussa määräajassa, Liikenne- ja viestintäviraston on kiellettävä asettamasta laiva-
varustetta saataville markkinoilla tai saattamasta sitä markkinoille taikka määrättävä se
poistettavaksi markkinoilta tai palautettavaksi.

Liikenne- ja viestintäviraston on ilmoitettava välittömästi toimenpiteistään ja niiden pe-
rusteista Euroopan komissiolle ja Euroopan unionin jäsenvaltioille sekä asianomaiselle il-
moitetulle laitokselle.

22 §

Vaarallinen laivavaruste

Liikenne- ja viestintävirasto voi määräajaksi kieltää ruorimerkillä varustetun laivava-
rusteen valmistajaa tai tämän valtuutettua edustajaa, tuojaa tai jakelijaa asettamasta laiva-
varustetta saataville markkinoilla tai saattamasta sitä markkinoille taikka määrätä sen
poistettavaksi markkinoilta tai kieltää tai rajoittaa laivanisäntää käyttämästä laivavarustet-
ta, jos laivavaruste voi vaarantaa laivaväen, matkustajien tai muiden henkilöiden tervey-
den tai turvallisuuden taikka voi vaikuttaa haitallisesti meriympäristöön siitä huolimatta,
että laivavaruste on asennettu ja huollettu oikein ja sitä on käytetty tarkoituksensa mukai-
sesti.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun päätöksen saajan on annettava Liikenne- ja viestintä-
virastolle tämän määräämässä ajassa selvitys päätöksen toimeenpanosta.

Liikenne- ja viestintäviraston on ilmoitettava välittömästi toimenpiteistään ja niiden pe-
rusteista Euroopan komissiolle ja Euroopan unionin jäsenvaltioille sekä asianomaiselle il-
moitetulle laitokselle.

23 §

Laivavarusteen korjaaminen, vaihtaminen tai kaupan purkaminen

Liikenne- ja viestintävirasto voi määrätä 22 §:ssä tarkoitetun kieltopäätöksen saaneen
laivavarusteen valmistajan, tämän valtuutetun edustajan, tuojan tai jakelijan:

1) korjaamaan laivavarusteen niin, että se ei ole vaarallinen tai haitallinen;
2) ottamaan laivavarusteen takaisin ja korvaamaan sen vaarattomalla ja haitattomalla

tuotteella; taikka
3) purkamaan kaupan.
Liikenne- ja viestintäviraston on ilmoitettava välittömästi toimenpiteistään ja niiden pe-

rusteista Euroopan komissiolle ja Euroopan unionin jäsenvaltioille.

24 §

Tiedottamisvelvollisuus kiellosta tai määräyksestä

Liikenne- ja viestintävirasto voi velvoittaa laivavarusteen valmistajan tai tämän valtuu-
tetun edustajan, tuojan tai jakelijan tiedottamaan 21 tai 22 §:ssä tarkoitetusta kiellosta tai
määräyksestä sekä laivavarusteeseen tai sen käyttämiseen liittyvästä vaarasta. Liikenne-
ja viestintävirasto voi asettaa tiedottamiselle määräajan ja määrätä muutoinkin tiedottami-
sessa noudatettavista menettelyistä.
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25 §

Ilmoitetun laitoksen nimeämisen peruuttaminen ja toiminnan lopettaminen

Jos ilmoitettu laitos ei enää täytä nimeämisen edellytyksiä tai ei noudata nimeämispää-
töksessä asetettuja vaatimuksia, rajoituksia tai ehtoja taikka toimii säännösten vastaisesti,
Liikenne- ja viestintäviraston on asetettava määräaika asian korjaamiseksi. Liikenne- ja
viestintäviraston on rajoitettava nimeämistä tai peruutettava nimeäminen, jos laitos ei ole
korjannut puutetta määräajassa ja puute on vakava. Nimeäminen voidaan peruuttaa myös
määräajaksi.

Liikenne- ja viestintäviraston on ilmoitettava Euroopan komissiolle ja Euroopan unio-
nin jäsenvaltioille ilmoitetun laitoksen nimeämisen rajoittamisesta tai peruuttamisesta.

Jos ilmoitettu laitos lopettaa toimintansa, sen on siirrettävä tarkastustoimintaa koskeva
asiakirja-aineisto jollekin toiselle ilmoitetulle laitokselle tai muutoin pidettävä se valvon-
taviranomaisten saatavilla.

26 §

Hallinnolliset pakkokeinot

Liikenne- ja viestintävirasto voi tehostaa tämän lain nojalla antamaansa kieltoa tai mää-
räystä uhkasakolla taikka teettämis- tai keskeyttämisuhkalla siten kuin uhkasakkolaissa
(1113/1990) säädetään.

Liikenne- ja viestintäviraston on välittömästi ilmoitettava toimenpiteistään Euroopan
komissiolle ja Euroopan unionin jäsenvaltioille.

28 §

Muutoksenhaku valvontaviranomaisen päätökseen

Ilmoitettua laitosta koskevan nimeämisen rajoittamista tai peruuttamista koskevaan
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyt-
tölaissa (586/1996) säädetään.

Muuhun Liikenne- ja viestintäviraston päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallin-
tolaissa säädetään. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valit-
tamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallin-
to-oikeus myöntää valitusluvan.

Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviran-
omainen toisin määrää.

Uhkasakon asettamista ja maksettavaksi tuomitsemista sekä teettämis- tai keskeyttämi-
suhan asettamista ja täytäntöön pantavaksi määräämistä koskevaan päätökseen saa kuiten-
kin hakea muutosta siten kuin uhkasakkolaissa säädetään.

31 §

Maksut

Liikenne- ja viestintävirasto määrää valtion maksuperustelaissa (150/1992) tarkoitetun
omakustannusarvon mukaisen maksun tämän lain 11 §:n 1 ja 2 momentissa, 12 §:ssä,
13 §:n 3 momentissa ja 14 §:n 2 momentissa tarkoitetuista tarkastuksista, valvontatoimen-
piteistä ja todistuksista.

————
Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.
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