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Laki
yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 

muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun

lain (1188/2014) 8, 9, 15, 63, 68, 69 ja 71 §, sellaisena kuin niistä on 69 § osaksi laissa
356/2018, seuraavasti:

8 §

Liikenne- ja viestintävirasto

Liikenne- ja viestintävirasto valvoo katsastuksen yhteydessä, että merellä toimivien ka-
lastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetun lain 29 §:ssä tarkoitettuun kalastusli-
senssiin ja kalastusalusta koskevaan moottoritehotodistukseen merkittyjä enimmäismoot-
toritehoja ei ylitetä.

Liikenne- ja viestintävirasto voi käyttää apunaan aluksen teknisestä turvallisuudesta ja
turvallisesta käytöstä annetun lain (1686/2009) 2 §:n 1 momentin 44 kohdassa tarkoitettu-
ja hyväksyttyjä luokituslaitoksia tai muita moottoritehojen mittaamiseen erikoistuneita
toiminnanharjoittajia, jotka Liikenne- ja viestintävirasto on hyväksynyt.

Muun toiminnanharjoittajan hyväksymisen edellytyksenä on, että toiminnanharjoittaja
täyttää laivavarustelain (1503/2011) 18 §:n 1 momentissa säädetyt edellytykset.

9 §

Luokituslaitokseen tai hyväksyttyyn toiminnanharjoittajaan kohdistuva valvonta

Liikenne- ja viestintävirasto tekee kirjallisen sopimuksen hyväksytyn luokituslaitoksen
ja hyväksymänsä toiminnanharjoittajan kanssa tehtävien hoidosta.

Liikenne- ja viestintävirasto valvoo, että hyväksytty luokituslaitos ja toiminnanharjoit-
taja suorittavat sopimukseen perustuvat tehtävänsä ja täyttävät niille säädetyt vaatimukset.
Liikenne- ja viestintävirasto voi keskeyttää tai peruuttaa hyväksymisen ja 15 §:ssä tarkoi-
tetun valtuutuksen, jos luokituslaitos tai toiminnanharjoittaja ei enää täytä säädettyjä edel-
lytyksiä tai se Liikenne- ja viestintäviraston antamasta huomautuksesta tai varoituksesta
huolimatta olennaisesti tai toistuvasti laiminlyö velvollisuutensa suorittaa sopimuksen
mukaiset tehtävät.
HE 61/2018
HE 104/2018
LiVM 21/2018
EV 102/2018
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15 §

Moottoritehon mittaaminen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rajavartiolaitos tai Liikenne- ja viestintävi-
rasto voi määrätä, että kalastusaluksen moottoriteho on mitattava, jos kalastuslisenssissä
ja moottorin valmistajan antamassa moottoritehotodistuksessa mainittu enimmäisteho ei-
vät vastaa toisiaan tai jos on perusteltua syytä olettaa, että kalastusaluksen moottoriteho
ylittää kalastuslisenssissä mainitun moottoritehon.

Edellä tarkoitettu valvontaviranomainen voi asettaa määräajan, jonka kuluessa mootto-
riteho tulee mitata ja sitä koskeva todistus toimittaa määräyksen antaneelle valvontaviran-
omaiselle. Jos valvontaviranomainen ei ole saanut asettamassaan määräajassa hyväksyttä-
vää todistusta moottoritehosta, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi valvontavi-
ranomaisen pyynnöstä peruuttaa kalastusaluksen kalastuslisenssin toistaiseksi, kuitenkin
enintään siihen saakka, kunnes viranomaiselle toimitetaan asianmukainen moottoriteho-
todistus.

Moottoritehon mittauksesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto. Liikenne- ja viestintä-
virasto voi valtuuttaa 8 §:ssä tarkoitetun luokituslaitoksen tai muun toiminnanharjoittajan
suorittamaan moottoritehon mittaamisen.

63 §

Päällikkönä toimimisen kiellosta ilmoittaminen

Ruokavirasto ilmoittaa Liikenne- ja viestintävirastolle määräämästään 61 §:ssä tarkoi-
tetusta kalastusaluksen päällikkönä toimimisen kiellosta.

68 §

Moottoritehon valvonnasta ja mittaamisesta aiheutuneet kustannukset

Katsastuksen yhteydessä tehtävä moottoritehon varmentaminen sisältyy Liikenne- ja
viestintäviraston katsastusmaksuun. Liikenne- ja viestintäviraston suoritteista perittävistä
maksuista säädetään valtion maksuperustelaissa (150/1992).

Kalastusaluksen omistajan on maksettava 15 §:ssä tarkoitetulle luokituslaitokselle tai
toimijalle moottoritehon mittaamisesta ja mittauksen perusteella annettavasta asiakirjasta
aiheutuvat kustannukset.

69 §

Tietojen luovuttaminen rekistereistä

Tässä laissa tarkoitetuista rekistereistä tiedot voidaan luovuttaa rekisterin otteella tai tek-
nisen käyttöyhteyden välityksellä. Tietojen luovutuksesta päättää rekisteriä pitävä viran-
omainen. Ennen tietojen luovuttamista tietoja luovuttavan on varmistuttava siitä, että tieto-
jen suojauksesta huolehditaan asianmukaisesti.

Salassapitosäännösten estämättä käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja voi-
daan luovuttaa:

1) Tullille laissa säädettyjä valvontatehtäviä, rikosten ehkäisyä, esitutkintaa sekä vero-
tusta ja sen valvontaa varten;

2) poliisille kalastuksen valvontaa, rajaturvallisuuden ylläpitämistä, meriliikenteen
valvontaa, rikosten ehkäisyä, esitutkintaa ja öljypäästöjen tutkintaa sekä pelastustoimintaa
varten;

3) Liikenne- ja viestintävirastolle merenkulun ohjausta, meriturvallisuuden valvontaa
ja liikenneasioiden rekisterin ylläpitoa varten;

4) ulosottoviranomaisille niille kuuluvien täytäntöönpanotehtävien hoitamista varten;
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5) elintarvikevalvontaviranomaisille elintarvikkeita koskevan lainsäädännön noudat-
tamisen valvontaa varten;

6) Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle yhteisen kalastuspolitiikan noudattamisen
valvontaan ja seuraamusten määräämiseen sekä niiden suomalaisten alusten rekisteröintiä
varten, joiden kotipaikka on Ahvenanmaan maakunnassa;

7) Euroopan komissiolle, Euroopan kalastuksenvalvontavirastolle ja Euroopan unio-
nin jäsenvaltioille yhteisen kalastuspolitiikan noudattamisen valvontaa ja seuraamusten
määräämistä varten;

8) kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annetun lain (998/2012) 10 §:ssä tarkoite-
tulle kalastusvakuutuslaitokselle vakuutustuen maksamista koskevaa päätöksentekoa var-
ten;

9) kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annetun lain 19 §:ssä tarkoitetulle elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskukselle vakuutustuen takaisinperintää varten.

71 §

Muutoksenhaku

Tämän lain 8 ja 15 §:ssä tarkoitetun luokituslaitoksen tai toiminnanharjoittajan mootto-
ritehon varmentamista ja moottoritehon mittaamista koskevaan päätökseen saa vaatia oi-
kaisua Liikenne- ja viestintävirastolta siten kuin hallintolaissa säädetään.

Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen ja muihin kuin 1 momentissa tarkoitettui-
hin tämän lain mukaisiin päätöksiin haetaan muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa
(586/1996) säädetään, jollei muualla laissa toisin säädetä.

Ruokavirastolla on oikeus hakea muutosta hallinto-oikeuden päätökseen, jolla sen tä-
män lain nojalla antama päätös on kumottu tai sitä on muutettu.

————
Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2018

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner
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