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Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 §

Soveltamisala

Tässä laissa säädetään aluksella käytettä-
vistä laivavarusteista annetun neuvoston di-
rektiivin N:o 96/98/EY, jäljempänä laivava-
rustedirektiivi, liitteessä A.1 mainituista va-
rusteista.

Tätä lakia sovelletaan suomalaiseen aluk-
seen, jolle myönnetään turvallisuuskirjat jon-
kin seuraavan kansainvälisen yleissopimuk-
sen mukaisesti:

1) ihmishengen turvallisuudesta merellä
tehty vuoden 1974 kansainvälinen yleissopi-
mus (SopS 11/1981), jäljempänä SOLAS-
yleissopimus;

2) alusten aiheuttaman meren pilaantumi-
sen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kan-
sainväliseen yleissopimukseen liittyvä vuo-
den 1978 pöytäkirja (SopS 51/1983), jäljem-
pänä MARPOL 73/78 -yleissopimus;

3) kansainvälisistä säännöistä yhteentör-
määmisen ehkäisemiseksi merellä tehty vuo-

den 1972 kansainvälinen yleissopimus (SopS
30/1977), jäljempänä COLREG-yleissopimus;

4) vuoden 1966 kansainvälinen lastivii-
vayleissopimus (SopS 52/1968).

2 §

Määritelmät

Tässä laissa ja sen nojalla annetuissa sää-
döksissä tarkoitetaan:

1) testausstandardeilla Kansainvälisen
merenkulkujärjestön (IMO), Kansainvälisen
standardisointijärjestön (ISO), Kansainväli-
sen sähkötekniikan toimikunnan (IEC), Eu-
roopan standardointikomitean (CEN), Euroo-
pan sähkötekniikan standardointikomitean
(Cenelec) ja Euroopan telealan standardointi-
laitoksen (ETSI) laatimia, kulloinkin voi-
massa olevia standardeja, jotka on laadittu
testausmenetelmien ja testaustulosten määrit-
telemiseksi kansainvälisten yleissopimusten
ja IMO:n päätöslauselmien ja kiertokirjeiden
mukaisesti, sellaisina kuin ne ovat laivavaru-
stedirektiivin liitteessä A.1;

2) kansainvälisillä oikeudellisilla asiakir-
joilla kansainvälisiä yleissopimuksia ja
IMO:n päätöslauselmia ja kiertokirjeitä sekä
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1 kohdassa tarkoitettuja kansainvälisiä tes-
tausstandardeja;

3) laivavarusteella niitä laivavarustedirek-
tiivin liitteessä A.1 mainittuja varusteita, joi-
den on kansainvälisten oikeudellisten asiakir-
jojen mukaisesti oltava aluksella käytössä tai
jotka vapaaehtoisesti sijoitetaan alukselle
käytettäväksi;

4) vaatimustenmukaisuuden arviointime-
nettelyllä laivavarustedirektiivin mukaista
menettelyä, joka on:

a) EY-tyyppitarkastus (moduuli B) sekä
valmistajan tai tämän Euroopan unionin alu-
eelle sijoittautuneen valtuutetun edustajan en-
nen varusteen markkinoille saattamista teke-
män valinnan mukaan sellainen EY:n vaati-
mustenmukaisuusvakuutus, joka koskee tyy-
pinmukaisuutta (moduuli C), tuotannon laa-
dunvarmistusta (moduuli D), tuotteen laadun-
varmistusta (moduuli E) tai tuotekohtaista
tarkastusta (moduuli F);

b) täydellinen EY-laadunvarmistus (mo-
duuli H);

c) yksikkökohtainen EY-tarkastus (mo-
duuli G), jos varuste-eriä valmistetaan yksit-
täin tai pieniä määriä eikä sarja- tai massatuo-
tantona.

3 §

Muu lainsäädäntö

Aluksen teknisistä turvallisuusvaatimuk-
sista, lastiviivasta, katsastuksesta, aluksen
mittauksesta sekä aluksen turvallisesta käy-
töstä säädetään aluksen teknisestä turvalli-
suudesta ja turvallisesta käytöstä annetussa
laissa (1686/2009).

Alusten ympäristönsuojelua koskevista
laitteista ja järjestelyistä säädetään merenku-
lun ympäristönsuojelulaissa (1672/2009).

Alusturvallisuutta koskevien säännösten ja
määräysten noudattamisen valvonnasta sää-
detään alusturvallisuuden valvonnasta anne-
tussa laissa (370/1995).

Radiolaitteen, jonka vaatimustenmukai-
suutta ei varmisteta laivavarusteena, vaati-
mustenmukaisuuden varmistamisesta ja
markkinoille saattamisesta säädetään radio-
taajuuksista ja telelaitteista annetussa laissa
(1015/2001).

Suomen vesialueella ja Saimaan kanavan
vuokra-alueella käytettävän vesikulkuneuvon

rakenteesta, varusteista ja kunnosta säädetään
vesiliikennelaissa (463/1996).

Alukseen asennettavista painelaitteista ja
niille suoritettavista tarkastuksista säädetään
painelaitelaissa (869/1999).

2 luku

Laivavarusteelle asetetut vaatimukset

4 §

Laivavarusteisiin kohdistuvat vaatimukset

Alukseen asennettujen tai sijoitettujen lai-
vavarusteiden on täytettävä kansainvälisissä
oikeudellisissa asiakirjoissa edellytetyt vaati-
mukset siten kuin laivavarustedirektiivissä
säädetään.

Laivavarusteen valmistajan on todistettava
1 momentissa tarkoitettujen vaatimusten täyt-
täminen laivavarustedirektiivin liitteessä A.1
tarkoitettujen kansainvälisten testausstandar-
dien ja vaatimustenmukaisuuden arviointime-
nettelyjen mukaisesti.

Sellaisen laivavarustedirektiivin liitteessä
A.1 mainitun laivavarusteen alukseen asenta-
minen, kiinnittäminen tai markkinoille saatta-
minen, joka ei täytä 1 tai 2 momentissa ase-
tettuja edellytyksiä, on kielletty.

Liikenteen turvallisuusviraston on varmis-
tettava aluksen turvallisuus- ja todistuskirjoja
myöntäessään ja uusiessaan, että aluksen lai-
vavarusteet täyttävät niille tässä laissa sääde-
tyt vaatimukset.

5 §

Vaatimustenmukaisuusmerkki

Laivavarusteen valmistajan tai tämän edus-
tajan on kiinnitettävä laivavarustedirektiivin
mukainen vaatimustenmukaisuusmerkki sel-
laiseen laivavarusteeseen, joka täyttää 4 §:n 1
momentissa säädetyt vaatimukset ja joka on
valmistettu 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun
vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn
mukaisesti.

Vaatimustenmukaisuusmerkin kiinnittämi-
nen sellaiseen laivavarustedirektiivin liit-
teessä A.1 mainittuun laivavarusteeseen, joka
ei täytä 4 §:n 1 ja 2 momentissa asetettuja
edellytyksiä, on kielletty.
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Vaatimustenmukaisuusmerkki on kiinnitet-
tävä tuotannon loppuvaiheessa laivavarustee-
seen tai sen kilpeen siten, että se on näkyvä,
luettavissa varusteen käyttöpaikalla sen ol-
lessa asennettuna ja pysyy laivavarusteeseen
kiinnitettynä koko varusteen ennakoitavissa
olevan käyttöiän ajan. Jos merkin kiinnittä-
minen laivavarusteeseen tai sen kilpeen ei
varusteen ominaisuuksien vuoksi ole mahdol-
lista tai perusteltua, merkki on kiinnitettävä
tuotteen pakkaukseen, etikettiin tai esittee-
seen.

Vaatimustenmukaisuusmerkin jäljessä on
oltava vaatimustenmukaisuuden arviointime-
nettelyn suorittaneen ilmoitetun laitoksen
tunnusnumero, jos laitos on ollut mukana
tuotannon tarkastusvaiheessa, sekä merkin
kiinnittämisvuoden kaksi viimeistä numeroa.
Ilmoitettu laitos vastaa tunnusnumeron kiin-
nittämisestä. Tunnusnumeron voi ilmoitetun
laitoksen vastuulla kiinnittää myös laivava-
rusteen valmistaja tai tämän edustaja.

Sellaisen merkin tai merkinnän kiinnittä-
minen, jota ulkopuoliset voivat merkityksen
tai kirjoitustavan vuoksi erehtyä pitämään
vaatimustenmukaisuusmerkkinä, on kielletty.

6 §

Laivavarusteiden vapaa liikkuvuus

Vaatimustenmukaisuusmerkillä varustettu
laivavaruste voidaan vapaasti saattaa markki-
noille sekä asentaa tai sijoittaa alukseen.

Markkinoille saatettavan laivavarusteen
mukana on oltava vaatimustenmukaisuuden
vakuutus sekä laivavarusteen asennusta, käyt-
töä ja huoltoa koskevat ohjeet. Asennusta,
käyttöä ja huoltoa koskevien ohjeiden on ol-
tava ainakin suomen ja ruotsin kielellä.

3 luku

Valvonta

7 §

Valvontaviranomaiset

Tämän lain noudattamista valvoo Liiken-
teen turvallisuusvirasto.

Liikenne- ja viestintäministeriö valvoo ni-
meämiään ilmoitettuja laitoksia.

8 §

Valvontaviranomaisen tiedonsaanti- ja
tarkastusoikeus

Sen estämättä, mitä tietojen salassapidosta
säädetään, liikenne- ja viestintäministeriöllä
ja Liikenteen turvallisuusvirastolla on oikeus
saada tämän lain noudattamisen valvontaa
varten tarpeelliset tiedot laivavarusteen val-
mistajalta tai tämän edustajalta ja ilmoitetulta
laitokselta, joita tämän lain velvoitteet koske-
vat. Liikenteen turvallisuusvirastolla on oi-
keus saada valvontaa varten tarpeellisia tie-
toja Viestintävirastolta.

Liikenteen turvallisuusvirastolla 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
asumiseen käytetyissä tiloissa.

9 §

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen

Sen estämättä, mitä tietojen salassapidosta
säädetään:

1) ilmoitetut laitokset ovat velvollisia an-
tamaan ilmoitettujen laitosten yhteistoimin-
nan kannalta tarpeellisia tietoja toisille tässä
laissa tarkoitetuille ilmoitetuille laitoksille;

2) Liikenteen turvallisuusvirasto saa luo-
vuttaa tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä hoi-
dettaessa saatuja tietoja syyttäjälle, poliisille
ja tulliviranomaiselle rikoksen ehkäisemi-
seksi ja selvittämiseksi.

10 §

Vaatimustenmukaisuusmerkillä merkityn
laivavarusteen tarkastus

Liikenteen turvallisuusvirasto voi kustan-
nuksellaan tarkastaa markkinoille saatettuja
vaatimustenmukaisuusmerkillä varustettuja
laivavarusteita sen varmistamiseksi, että lai-
vavarusteet täyttävät niille asetetut vaatimuk-
set, jos niitä ei ole vielä asennettu tai sijoi-
tettu alukseen.

Laivavarusteessa olevasta vaatimustenmu-
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kaisuusmerkistä huolimatta Liikenteen tur-
vallisuusvirasto voi arvioida alukseen asen-
netun tai sijoitetun laivavarusteen, jos kan-
sainvälistä turvallisuutta tai ympäristön pi-
laantumisen ehkäisemistä koskevat kansain-
väliset oikeudelliset asiakirjat edellyttävät
käyttötestejä aluksella eikä jo suoritettuja
vaatimuksenmukaisuuden arviointimenette-
lyjä toisteta. Laivavarusteen valmistajan tai
tämän edustajan on pyydettäessä annettava
Liikenteen turvallisuusvirastolle laivavarus-
teen tarkastus- ja testausselosteet.

11 §

Tekninen keksintö

Liikenteen turvallisuusvirasto voi sallia
poikkeuksellisena teknisenä keksintönä pidet-
tävän laivavarusteen asentamisen tai sijoitta-
misen alukseen, vaikka laivavaruste ei täytä
4 §:n 2 momentissa säädettyjä edellytyksiä.
Edellytyksenä on, että laivavarusteen valmis-
taja tai tämän edustaja osoittaa Liikenteen
turvallisuusvirastolle, että laivavaruste on vä-
hintään yhtä tehokas kuin vastaavaan käyt-
töön tarkoitettu vaatimustenmukaisuusmer-
killä varustettu laivavaruste. Liikenteen tur-
vallisuusvirasto voi laivavarusteen valmista-
jan tai tämän edustajan kustannuksella käyt-
tää ulkopuolisia testaus- tai tarkastuspalve-
luja taikka muita palveluja vastaavan
tehokkuuden osoittamiseksi. Mitä edellä tässä
momentissa säädetään, sovelletaan myös Eu-
roopan unionin jäsenvaltion rekisteristä Suo-
men alusrekisteriin siirrettävään alukseen.

Jos 1 momentissa tarkoitettu tekninen kek-
sintö on radiolaite, Liikenteen turvallisuusvi-
raston on varmistettava, että se täyttää omi-
naisuuksiltaan ja tekniseltä rakenteeltaan ra-
diotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain
perusteella annetut radiotaajuuksien käyttöä
koskevat määräykset.

Liikenteen turvallisuusviraston on annet-
tava 1 ja 2 momentissa tarkoitettua laivava-
rustetta koskeva todistus, joka on pidettävä
varusteen mukana. Laivavaruste on asennet-
tava tai sijoitettava alukseen todistuksessa
mainittujen ehtojen ja määräysten mukaisesti.

Liikenteen turvallisuusviraston on ilmoitet-
tava 1 ja 2 momentin mukaisesta toimenpi-
teestä Euroopan komissiolle ja Euroopan

unionin jäsenvaltioille sekä annettava niille
tiedoksi kaikki suoritettuja kokeita, arvioin-
teja ja vaatimustenmukaisuuden arviointime-
nettelyjä koskevat selosteet.

12 §

Varusteen kokeilu

Liikenteen turvallisuusvirasto voi sallia,
että alukseen asennetaan tai sijoitetaan ko-
keiltavaksi lyhyeksi määräajaksi laivavaruste,
joka ei täytä sille 4 §:n 2 momentissa asetet-
tuja edellytyksiä eikä ole 11 §:ssä tarkoitettu
tekninen keksintö. Edellytyksenä on, että
alukselle on asennettu tai sijoitettu vastaava
toimintakuntoinen ja välittömään käyttöön
valmis vaatimustenmukaisuusmerkillä varus-
tettu laivavaruste.

Jos 1 momentissa tarkoitettu kokeiltava va-
ruste on radiolaite, Liikenteen turvallisuusvi-
raston on varmistettava, että se täyttää omi-
naisuuksiltaan ja tekniseltä rakenteeltaan ra-
diotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain
perusteella annetut radiotaajuuksien käyttöä
koskevat määräykset.

Liikenteen turvallisuusviraston on annet-
tava 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja kokeilta-
vaa laivavarustetta koskeva todistus, joka on
pidettävä varusteen mukana. Kokeiltava lai-
vavaruste on asennettava tai sijoitettava aluk-
seen todistuksessa mainittujen ehtojen ja
määräysten mukaisesti.

13 §

Poikkeukselliset olosuhteet

Alukselle voidaan poikkeuksellisissa olo-
suhteissa Euroopan unionin ulkopuolella
asentaa tai sijoittaa muu kuin EY-tyyppihy-
väksytty laivavaruste. Edellytyksenä on, että:

1) EY-tyyppihyväksytyn laitteen asenta-
minen tai sijoittaminen aiheuttaisi kohtuutto-
masti kustannuksia tai kohtuuttoman viiväs-
tyksen;

2) laivavarusteen mukana on ilmoitettua
laitosta vastaavan tunnustetun laitoksen anta-
mat asiakirjat ja Euroopan unioni on tehnyt
tunnustetun laitoksen sijaintimaan kanssa so-
pimuksen laitoksen vastavuoroisesta tunnus-
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tamisesta tai toissijaisesti asiakirjat on myön-
tänyt IMO:n jäsenvaltio, jonka on kansainvä-
listen yleissopimusten osapuolena noudatet-
tava varustetta koskevia IMO:n vaatimuksia;
ja

3) laivavaruste testausasiakirjoineen täyt-
tää sille kansainvälisissä oikeudellisissa asia-
kirjoissa asetetut vaatimukset.

Laivanisännän on välittömästi ilmoitettava
Liikenteen turvallisuusvirastolle 1 momen-
tissa tarkoitetusta laivavarusteesta sekä pe-
rusteista sen asentamiselle tai sijoittamiselle
alukseen.

Liikenteen turvallisuusviraston on viipy-
mättä 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen
saatuaan varmistettava, että 1 momentissa
säädetyt edellytykset laivavarusteen asenta-
miselle tai sijoittamiselle täyttyvät.

14 §

Ulkomaisen aluksen siirtyminen Suomen
lipun alle

Jos Euroopan unionin ulkopuolisen maan
lipun alla purjehtiva alus siirretään Suomen
lipun alle, Liikenteen turvallisuusviraston on
peruskatsastuksen yhteydessä varmistettava,
että aluksen laivavarusteiden kunto vastaa
aluksen turvallisuus- ja todistuskirjoja ja että
sen laivavarusteet on varustettu vaatimusten-
mukaisuusmerkillä. Liikenteen turvallisuus-
viraston on lisäksi varmistettava, että aluksen
radiolaite täyttää ominaisuuksiltaan ja tekni-
seltä rakenteeltaan radiotaajuuksista ja tele-
laitteista annetun lain perusteella annetut ra-
diotaajuuksien käyttöä koskevat määräykset.

Jos Liikenteen turvallisuusvirasto katsoo
siirrettävän aluksen vaatimustenmukaisuus-
merkillä varustamattoman laivavarusteen
vastaavan vaatimustenmukaisuusmerkillä va-
rustettua laivavarustetta, Liikenteen turvalli-
suusviraston on annettava vastaavaksi katso-
malleen varusteelle todistus, jota on säilytet-
tävä varusteen mukana ja johon on sisällyt-
tävä lupa varusteen asentamiseen tai sijoitta-
miseen alukselle luvassa mainittujen edelly-
tysten mukaisesti. Liikenteen turvallisuus-
virasto voi laivanisännän kustannuksella
käyttää ulkopuolisia testaus-, tarkastus- tai
muita palveluja vastaavuuden osoittamiseksi.

Liikenteen turvallisuusviraston on määrät-

tävä laivanisäntä vaihtamaan siirrettävän
aluksen laivavaruste, jos laivavaruste ei ole
varustettu vaatimustenmukaisuusmerkillä
eikä Liikenteen turvallisuusvirasto katso sen
vastaavan vaatimustenmukaisuusmerkillä va-
rustettua laivavarustetta.

15 §

Velvollisuus ilmoittaa vaarallisesta
laivavarusteesta

Jos laivavarusteen valmistaja tai tämän
edustaja saa tietoonsa tai hänen tulisi hallus-
saan olevien tietojen perusteella pystyä päät-
telemään, että vaatimustenmukaisuusmerkillä
varustettu laivavaruste voi vaarantaa laiva-
väen, matkustajien tai muiden terveyden tai
turvallisuuden tai vaikuttaa haitallisesti meri-
ympäristöön, sen on ilmoitettava tästä välittö-
mästi Liikenteen turvallisuusvirastolle. Lai-
vavarusteen valmistajan tai tämän edustajan
on samalla ilmoitettava, mihin toimenpitei-
siin se on vaaran johdosta ryhtynyt sekä teh-
tävä yhteistyötä Liikenteen turvallisuusviras-
ton kanssa vaaran torjumiseksi.

16 §

Virka-apu

Tämän lain noudattamiseksi poliisi, tulli ja
Viestintävirasto ovat kukin toimialallaan vel-
vollisia pyydettäessä antamaan virka-apua
Liikenteen turvallisuusvirastolle.

4 luku

Ilmoitetut laitokset

17 §

Ilmoitetun laitoksen nimeäminen

Liikenne- ja viestintäministeriö nimeää ha-
kemuksesta laivavarustedirektiivin mukai-
seen laivavarusteiden vaatimustenmukaisuu-
den arviointiin osallistuvat ilmoitetut laitok-
set ja huolehtii niiden ilmoittamisesta Euroo-
pan komissiolle ja Euroopan unionin jäsen-
valtioille.

51503/2011



Nimeämispäätöksessä määritellään ilmoi-
tetun laitoksen pätevyysalue, vahvistetaan
laitoksen valvontaan liittyvät järjestelyt sekä
asetetaan tarvittaessa muitakin sellaisia sen
toimintaa koskevia vaatimuksia, rajoituksia ja
ehtoja, jotka ovat välttämättömiä tehtävien
asianmukaiseksi suorittamiseksi. Ilmoitettu
laitos voidaan nimetä myös määräajaksi.

18 §

Ilmoitetun laitoksen nimeämisen edellytykset

Ilmoitetun laitoksen nimeämisen edelly-
tyksenä on, että:

1) se on toiminnallisesti ja taloudellisesti
riippumaton;

2) sillä on käytössään riittävästi ammatti-
taitoista henkilöstöä, jonka toiminnan riippu-
mattomuus on tarkastustehtävien osalta var-
mistettu;

3) sillä on käytettävissään toiminnan edel-
lyttämät laitteet, välineet ja järjestelmät;

4) sillä on toiminnan laatu ja laajuus huo-
mioon ottaen riittävä vastuuvakuutus tai muu
vastaava riittäväksi katsottava järjestely;

5) se täyttää ISO/IEC 17000 -standardisar-
jan asianmukaiset vaatimukset;

6) se on Suomessa rekisteröity oikeushen-
kilö tai sen osa.

Ilmoitetun laitoksen on osoitettava Mitta-
tekniikan keskuksen akkreditointiyksikön ak-
kreditoinnilla täyttävänsä 1 momentissa sää-
detyt edellytykset. Akkreditointitodistus on
liitettävä 17 §:ssä tarkoitettuun hakemukseen.

Ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava lii-
kenne- ja viestintäministeriölle ja Mittatek-
niikan keskuksen akkreditointiyksikölle kai-
kista sellaisista muutoksista, joilla voi olla
vaikutusta 1 momentissa säädettyjen edelly-
tysten täyttymiseen.

Mittatekniikan keskuksen akkreditointiyk-
sikkö arvioi säännöllisin väliajoin akkredi-
tointimenettelyjen mukaisesti, että ilmoitettu
laitos edelleen täyttää 1 momentissa asetetut
vaatimukset. Ilmoitetun laitoksen on toimitet-
tava Mittatekniikan keskuksen akkreditointi-
yksikölle pätevyyden arvioimista varten tar-
peelliset tiedot.

Ilmoitetun laitoksen on vuosittain toimitet-
tava liikenne- ja viestintäministeriölle selvi-
tys tässä laissa tarkoitetusta toiminnastaan ja
sen tuloksista.

19 §

Ilmoitetun laitoksen tehtävät

Ilmoitetun laitoksen tehtävänä on suorittaa
sellaiset tässä laissa tarkoitettujen laivavarus-
teiden vaatimustenmukaisuuden osoittami-
seen ja varmentamiseen liittyvät tehtävät,
joilla varmistetaan, että laivavarusteet täyttä-
vät niille tässä laissa asetetut vaatimukset.

Ilmoitettu laitos voi käyttää apunaan ulko-
puolisia testaus- tai tarkastuspalveluja taikka
muita palveluja, jos ulkopuolinen palvelun-
tuottaja täyttää 18 §:ssä säädetyt edellytykset.
Ilmoitettu laitos vastaa ulkopuolisella teettä-
mistään toimenpiteistä ja vaatimustenmukai-
suuden arvioinnin kokonaisuudesta. Ilmoite-
tun laitoksen on ilmoitettava käyttämistään
ulkopuolisista palveluista liikenne- ja viestin-
täministeriölle ja Mittatekniikan keskuksen
akkreditointiyksikölle.

20 §

Ilmoitetun laitoksen tehtävien suorittaminen

Ilmoitetun laitoksen on tehtäviään suoritta-
essaan otettava huomioon kohdetta koskevat
säännökset ja yleisesti hyväksytyt suositukset
sekä seurattava niiden kehittymistä toimialal-
laan.

Ilmoitetun laitoksen on toimittava yhteis-
työssä toimialansa muiden laitosten kanssa
toimintatapojen riittävän yhdenmukaisuuden
varmistamiseksi.

Ilmoitetun laitoksen tässä laissa tarkoitet-
tuja julkisia hallintotehtäviä hoitaessaan nou-
datettavista hyvän hallinnon periaatteista sää-
detään viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetussa laissa (621/1999), henkilötieto-
laissa (523/1999), sähköisestä asioinnista vi-
ranomaistoiminnassa annetussa laissa
(13/2003), hallintolaissa (434/2003), kieli-
laissa (423/2003) ja saamen kielilaissa
(1086/2003). Ilmoitetun laitoksen työnteki-
jään sovelletaan julkisia hallintotehtäviä suo-
rittaessaan rikosoikeudellista virkavastuuta
koskevia säännöksiä. Vahingonkorvausvas-
tuusta säädetään vahingonkorvauslaissa
(412/1974).
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5 luku

Kiellot ja rajoitukset

21 §

Puutteellisuuden korjaaminen

Jos vaatimustenmukaisuusmerkillä varus-
tettu laivavaruste, sitä koskevat asiakirjat tai
siitä annettavat tiedot eivät ole tämän lain
mukaisia, Liikenteen turvallisuusvirasto voi
määrätä laivavarusteen valmistajan tai tämän
edustajan korjaamaan puutteellisuuden viras-
ton asettamassa määräajassa.

Liikenteen turvallisuusviraston on ilmoitet-
tava välittömästi toimenpiteistään ja niiden
perusteista Euroopan komissiolle ja Euroo-
pan unionin jäsenvaltioille sekä asianomai-
selle ilmoitetulle laitokselle.

22 §

Vaarallinen laivavaruste

Liikenteen turvallisuusvirasto voi määrä-
ajaksi kieltää vaatimustenmukaisuusmerkillä
varustetun laivavarusteen valmistajaa tai tä-
män edustajaa saattamasta laivavarustetta
markkinoille tai määrätä sen poistettavaksi
markkinoilta tai kieltää tai rajoittaa laivan-
isäntää käyttämästä laivavarustetta, jos laiva-
varuste voi vaarantaa laivaväen, matkustajien
tai muiden henkilöiden terveyden tai turvalli-
suuden taikka vaikuttaa haitallisesti meriym-
päristöön siitä huolimatta, että laivavaruste
on asennettu ja huollettu oikein ja sitä on
käytetty tarkoituksensa mukaisesti.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun päätöksen
saajan on annettava Liikenteen turvallisuus-
virastolle tämän määräämässä ajassa selvitys
päätöksen toimeenpanosta.

Liikenteen turvallisuusviraston on ilmoitet-
tava välittömästi toimenpiteistään ja niiden
perusteista Euroopan komissiolle ja Euroo-
pan unionin jäsenvaltioille sekä asianomai-
selle ilmoitetulle laitokselle.

23 §

Laivavarusteen korjaaminen, vaihtaminen tai
kaupan purkaminen

Liikenteen turvallisuusvirasto voi, turva-
takseen laivanisännän oikeudellisen aseman
sekä torjuakseen laivavarusteeseen liittyvää
vahingonvaaraa, määrätä 22 §:ssä tarkoitetun
kieltopäätöksen saaneen laivavarusteen val-
mistajan tai tämän edustajan:

1) korjaamaan kysymyksessä olevan lai-
vavarusteen niin, että se ei ole 22 §:ssä tar-
koitetulla tavalla vaarallinen tai haitallinen;

2) ottamaan takaisin laivavaruste ja anta-
maan sen tilalle sellainen samanlainen tai
samankaltainen tuote, joka ei ole 22 §:ssä
tarkoitetulla tavalla vaarallinen tai haitalli-
nen; taikka

3) purkamaan kauppa.

24 §

Tiedottamisvelvollisuus kiellosta tai
määräyksestä

Liikenteen turvallisuusvirasto voi velvoit-
taa laivavarusteen valmistajan tai tämän
edustajan tiedottamaan 21 tai 22 §:ssä tarkoi-
tetusta kiellosta tai määräyksestä sekä laiva-
varusteeseen tai sen käyttämiseen liittyvästä
vaarasta. Liikenteen turvallisuusvirasto voi
asettaa tiedottamiselle määräajan ja määrätä
muutoinkin tiedottamisessa noudatettavista
menettelyistä.

25 §

Ilmoitetun laitoksen nimeämisen
peruuttaminen

Jos ilmoitettu laitos ei enää täytä 18 §:ssä
säädettyjä edellytyksiä tai ei noudata 17 §:ssä
tarkoitetussa päätöksessä asetettuja vaatimuk-
sia, rajoituksia tai ehtoja taikka toimii sään-
nösten vastaisesti, liikenne- ja viestintäminis-
teriön on asetettava määräaika asian korjaa-
miseksi. Liikenne- ja viestintäministeriön on
peruutettava nimeäminen, jos laitos ei ole
korjannut puutetta määräajassa ja puute on
vakava.
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Liikenne- ja viestintäministeriön on ilmoi-
tettava Euroopan komissiolle ja Euroopan
unionin jäsenvaltioille ilmoitetun laitoksen
nimeämisen peruuttamisesta.

6 luku

Pakkokeinot ja seuraamukset

26 §

Hallinnolliset pakkokeinot

Liikenteen turvallisuusvirasto voi tehostaa
tämän lain nojalla antamaansa kieltoa tai
määräystä uhkasakolla taikka teettämis- tai
keskeyttämisuhkalla siten kuin uhkasakko-
laissa (1113/1990) säädetään.

Liikenteen turvallisuusvirasto on välittö-
mästi ilmoitettava toimenpiteistään Euroopan
komissiolle ja Euroopan unionin jäsenvalti-
oille.

27 §

Laivavarustesäännösten rikkominen

Joka tahallaan tai törkeästä huolimatto-
muudesta

1) asentaa tai kiinnittää alukseen tai saat-
taa markkinoille sellaisen laivavarusteen,
joka ei täytä sille 4 §:n 1 ja 2 momentissa
säädettyjä vaatimuksia,

2) kiinnittää 5 §:ssä tarkoitetun vaatimus-
tenmukaisuusmerkin laivavarusteeseen, joka
ei täytä sille 4 §:ssä säädettyjä vaatimuksia,

3) rikkoo 5 §:n 4 momentissa, 14 §:n 3
momentissa tai 22 §:n 1 momentissa säädet-
tyä kieltoa tai määräystä,

4) jättää tekemättä 13 §:n 2 momentissa
tai 15 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tai

5) jättää noudattamatta 24 §:ssä säädettyä
tiedotusvelvoitetta,

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa
säädetä ankarampaa rangaistusta, laivavarus-
tesäännösten rikkomisesta sakkoon.

Joka rikkoo 14 §:n 3 momentissa tai 22 §:n
1 momentin nojalla määrättyä, uhkasakolla
tehostettua kieltoa tai määräystä, voidaan jät-
tää tuomitsematta rangaistukseen samasta te-
osta.

7 luku

Muutoksenhaku

28 §

Muutoksenhaku ministeriön ja valvontaviran-
omaisen päätöksestä

Liikenne- ja viestintäministeriön ja Liiken-
teen turvallisuusviraston tämän lain nojalla
tekemään päätökseen haetaan muutosta valit-
tamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallinto-
lainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Pää-
töstä on muutoksenhausta huolimatta nouda-
tettava, jollei valitusviranomainen toisin mää-
rää.

29 §

Muutoksenhaku ilmoitetun laitoksen
päätöksestä

Ilmoitetun laitoksen tekemään päätökseen
saa vaatia oikaisua ilmoitetulta laitokselta si-
ten kuin hallintolain 7 a luvussa säädetään.

Ilmoitetun laitoksen oikaisumenettelyssä
antamaan päätökseen haetaan muutosta valit-
tamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallinto-
lainkäyttölaissa säädetään. Hallinto-oikeuden
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla
vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää va-
litusluvan.

8 luku

Erinäisiä säännöksiä

30 §

Tarkemmat määräykset

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa tar-
kemmat määräykset laivavarustedirektiivin
liitteessä A.1 mainituista laivavarusteista.

31 §

Maksut

Liikenteen turvallisuusvirasto määrää val-
tion maksuperustelaissa (150/1992) tarkoite-
tun omakustannusarvon mukaisen maksun tä-
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män lain 11 §:n 1—3 momentissa, 12 §:ssä,
13 §:n 3 momentissa ja 14 §:n 2 momentissa
tarkoitetuista tarkastuksista, valvontatoimen-
piteistä ja todistuksista.

9 luku

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

32 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2012.

Tällä lailla kumotaan:
1) laivavarusteista annettu asetus

(925/1998);
2) merenkulun ympäristönsuojelulain

(1672/2009) 13 luvun 11 §:n 3 momentin 2
kohta.

33 §

Siirtymäsäännökset

Laivavarusteista annetun asetuksen
(925/1998) nojalla annetut nimeämispäätök-
set jäävät edelleen voimaan.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru
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