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Lak i

N:o 6

ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuk-
sen liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Ihmishengen turvallisuudesta merellä
vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleisso-
pimuksen (SopS 11/1981) liitteeseen 20 päi-
vänä toukokuuta 2004 hyväksyttyjen muu-
tosten lainsäädännön alaan kuuluvat mää-

räykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin
Suomi on niihin sitoutunut.

2 §
Tämän lain voimaantulosta säädetään ta-

savallan presidentin asetuksella.

Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Kari Rajamäki

HE 223/2006
LiVM 25/2006
EV 214/2006

4—2007 899154



(Suomen säädöskokoelman n:o 114/2007)

Tasavallan presidentin asetus

N:o 7

ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuk-
sen liitteen muutosten voimaansaattamisesta ja muutosten lainsäädännön alaan kuulu-

vien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Annettu Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 2007

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministerin
esittelystä, säädetään:

1 §
Ihmishengen turvallisuudesta merellä
vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleisso-
pimuksen (SopS 11/1981) liitteeseen Lon-
toossa 20 päivänä toukokuuta 2004 tehdyt
muutokset, jotka eduskunta on hyväksynyt 4
päivänä joulukuuta 2006 ja jotka tasavallan
presidentti on hyväksynyt 12 päivänä tammi-
kuuta 2007, ovat Suomen osalta voimassa 15
päivästä helmikuuta 2007 niin kuin siitä on
sovittu.

2 §
Ihmishengen turvallisuudesta merellä
vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleisso-

pimuksen liitteen muutosten lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta 12 päivänä tammikuuta 2007 annettu
laki (12/2007) tulee voimaan 15 päivänä hel-
mikuuta 2007.

3 §
Yleissopimuksen liitteen muutosten muut

kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräyk-
set ovat asetuksena voimassa.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä hel-

mikuuta 2007.

Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen
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(Suomennos) 
 
 
 

 
 

PÄÄTÖSLAUSELMA MSC 153(78)  
(annettu 20 päivänä toukokuuta 2004)  
 
MUUTOKSET IHMISHENGEN TUR-
VALLISUUDESTA MERELLÄ VUON-
NA 1974 TEHTYYN KANSAINVÄLI-
SEEN YLEISSOPIMUKSEEN, SELLAI-
SENA KUIN SE ON MUUTETTUNA  
 
 
V LUKU  
MERENKULUN TURVALLISUUS  

 
2 sääntö – Määritelmät  
 
1 Seuraava uusi 5 kappale lisätään nykyi-

sen 4 kappaleen jälkeen:  
"5 Etsintä- ja pelastuspalvelu on seuran-

taa hätätapausten havaitsemiseksi, viestin-
tä-, koordinointi- sekä etsintä- ja pelastus-
toimintoja mukaan lukien lääkinnällisen 
neuvonnan antaminen, lääkinnällinen en-
siapu, tai sairaiden kuljettaminen julkisia ja 
yksityisiä resursseja hyväksi käyttäen, mu-
kaan lukien yhteistyössä toimivat ilma-
alukset, laivat ja muut alukset ja laitteet." 

 
33 sääntö – Hätäilmoitukset: velvollisuu-

det ja menettelytapa  
2 Säännön otsikko korvataan seuraavasti:  
 
”Hätätilanteet: velvollisuudet ja menette-

lytavat” 
3 Säännön 1 kappaleessa korvataan en-

simmäisessä virkkeessä sana "merkki" sa-
nalla "tieto, ja kappaleen ensimmäisen virk-
keen jälkeen lisätään seuraava virke:  

 
"Velvollisuus antaa apua on voimassa 

riippumatta tällaisten henkilöiden kansalli-
suudesta tai asemasta taikka olosuhteista, 
joissa heidät on löydetty.” 

4 Seuraava uusi 1-1 kappale lisätään ny-
kyisen 1 kappaleen jälkeen:  

"1-1 Sopimushallitukset sovittavat toi-
mintansa yhteen ja tekevät yhteistyötä sen 
varmistamiseksi, että alusten päälliköt, jot-

 
 

RESOLUTION MSC.153(78) 
(adopted on 20 May 2004) 
 
AMENDMENTS TO THE INTERNA-
TIONAL CONVENTION FOR THE 
SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS 
AMENDED 
 
 
 
CHAPTER V 
SAFETY OF NAVIGATION 

 
Regulation 2 – Definitions 
 
1 The following new paragraph 5 is added 

after the existing paragraph 4: 
“5 Search and rescue service. The per-

formance of distress monitoring, communi-
cation, co-ordination and search and rescue 
functions, including provision of medical 
advice, initial medical assistance, or medi-
cal evacuation, through the use of public 
and private resources including co-
operating aircraft, ships, vessels and other 
craft and installations.” 

 
Regulation 33 – Distress messages: obli-

gations and procedure 
2 The title of the regulation is replaced by 

the following: 
“Distress situations: obligations and pro-

cedures” 
3 In paragraph 1, the words “a signal” in 

the first sentence are replaced by the word 
“information”, and the following sentence 
is added after the first sentence of the para-
graph: 

“This obligation to provide assistance ap-
plies regardless of the nationality or status 
of such persons or the circumstances in 
which they are found.” 

4 The following new paragraph 1-1 is in-
serted after the existing paragraph 1: 

“1-1 Contracting Governments shall co-
ordinate and co-operate to ensure that mas-
ters of ships providing assistance by em-
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ka antavat apua merihädässä oleville henki-
löille ottamalla heidät alukseensa, vapaute-
taan velvollisuuksistaan, siten että alukset 
joutuvat vain mahdollisimman vähän poik-
keamaan lisää alkuperäiseltä reitiltään edel-
lyttäen, että alusten päälliköiden vapautta-
minen heidän tämän säännön mukaisista 
velvollisuuksistaan ei entisestään vaaranna 
ihmishengen turvallisuutta merellä. Siitä et-
sintä- ja pelastusalueesta vastaava sopimus-
hallitus, jolla tällaista apua annetaan, on 
päävastuussa yhteensovittamisen ja yhteis-
työn toteutumisesta, jotta apua saaneet 
eloonjääneet voivat poistua apua antaneelta 
alukselta ja pääsevät turvalliseen paikkaan, 
ottaen huomioon tapaukseen liittyvät eri-
tyisseikat ja järjestön antamat ohjeet. Täl-
laisissa tapauksissa asiaankuuluvat sopi-
mushallitukset järjestävät aluksesta poistu-
misen tapahtuvaksi niin pian kuin se on 
kohtuudella käytännössä mahdollista."  

5 Seuraava uusi 6 kappale lisätään nykyi-
sen 5 kappaleen jälkeen:  

"6 Alusten päälliköiden, jotka ovat otta-
neet alukseensa merihädässä olevia henki-
löitä, on kohdeltava näitä inhimillisesti 
aluksen valmiuksien ja rajoitusten mukaan." 

 
34 sääntö – Turvallinen merenkulku ja 

vaarallisten tilanteiden välttäminen 
6 Nykyinen 3 kappale poistetaan.  
7 Seuraava uusi 34-1 sääntö lisätään ny-

kyisen 34 säännön jälkeen:  
"34-1 sääntö  
Päällikön harkintavalta 
Aluksen omistaja, rahtaaja tai IX luvun 1 

säännössä määritelty alusta käyttävä yhtiö 
tai kukaan muukaan henkilö ei saa estää tai 
rajoittaa aluksen päällikköä tekemästä ja to-
teuttamasta päätöksiä, jotka päällikön am-
matillisen arvion mukaan ovat välttämättö-
miä ihmishengen turvaamiseksi merellä ja 
meriympäristön suojelemiseksi." 

barking persons in distress at sea are re-
leased from their obligations with minimum 
further deviation from the ships’ intended 
voyage, provided that releasing the master 
of the ship from the obligations under the 
current regulation does not further en-
danger the safety of life at sea. The Con-
tracting Government responsible for the 
search and rescue region in which such as-
sistance is rendered shall exercise primary 
responsibility for ensuring such co-
ordination and co-operation occurs, so that 
survivors assisted are disembarked from the 
assisting ship and de-livered to a place of 
safety, taking into account the particular 
circumstances of the case and guidelines 
developed by the Organization. In these 
cases the relevant Contracting Governments 
shall arrange for such disembarkation to be 
effected as soon as reasonably practicable.” 

 
5 The following new paragraph 6 is added 

after the existing paragraph 5: 
“6 Masters of ships who have embarked 

persons in distress at sea shall treat them 
with humanity, within the capabilities and 
limitations of the ship." 

 
Regulation 34 – Safe navigation and 

avoidance of dangerous situations 
6 The existing paragraph 3 is deleted. 
7 The following new regulation 34-1 is 

added after the existing regulation 34: 
“Regulation 34-1 
Master’s discretion 
The owner, the charterer, the company 

operating the ship as defined in regulation 
IX/1, or any other person shall not prevent 
or restrict the master of the ship from taking 
or executing any decision which, in the 
master’s professional judgement, is neces-
sary for safety of life at sea and protection 
of the marine environment.” 
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