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Valtioneuvoston asetus
ulkomaisten alusten tarkastuksesta Suomessa annetun valtioneuvoston asetuksen 

muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
kumotaan ulkomaisten alusten tarkastuksesta Suomessa annetun valtioneuvoston ase-

tuksen (1241/2010) 5 §:n 2 momentti ja 12 § sekä
muutetaan 1 ja 2 § seuraavasti:

1 §

Asetuksen soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan suomalaisessa satamassa tai ankkuripaikassa käyvään ulko-
maiseen alukseen, joka on vuorovaikutuksessa sataman kanssa sekä tällaisen aluksen lai-
vaväkeen.

Asetusta ei sovelleta sellaiseen kalastusalukseen, sota-alukseen, laivaston apualukseen,
perinteistä rakennetta olevaan puualukseen tai valtion alukseen, jota ei käytetä kaupalli-
seen tarkoitukseen eikä huviveneeseen.

2 §

Tarkastusvelvollisuus

Valvontaviranomaisen on vuosittain tarkastettava Suomen vuosittaista tarkastusvelvol-
lisuutta vastaava määrä PSC-direktiivin 12 artiklassa tarkoitettuihin I- ja II- kiireellisyys-
luokkiin kuuluvia aluksia. Ulkomaisen ro-ro-matkustaja-aluksen tai suurnopeusmatkusta-
ja-aluksen alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain (370/1995) 17 d §:ssä tarkoitetut
ennen liikennöinnin aloittamista suoritettavat tarkastukset ja 17 f §:ssä tarkoitetut sään-
nölliset tarkastukset huomioidaan tarkastusvelvollisuuden täyttymistä laskettaessa. Tar-
kastusvelvollisuuden täyttävänä tarkastuksena pidetään myös sellaista valvontaviran-
omaisen suorittamaa tarkastusta, joka suoritetaan muualla kuin satamassa tai ankkuripai-
kalla, jos tarkastus suoritetaan Suomen vesialueella.

Valvontaviranomainen voi jättää kalenterivuoden aikana tarkastamatta enintään:
1) 5 prosenttia satamassa ja ankkuripaikassa käyvien I-kiireellisyysluokkaan kuulu-

vien, suuren turvallisuusriskin alusten kokonaismäärästä;
2) 10 prosenttia satamassa ja ankkuripaikassa käyvien I-kiireellisyysluokkaan kuulu-

vien, muun kuin suuren turvallisuusriskin alusten kokonaismäärästä.
Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, valvontaviranomaisen on tarkastettava en-

sisijaisesti I-kiireellisyysluokkaan kuuluvat suuren turvallisuusriskin alukset, jotka tarkas-
tustietokannan mukaan käyvät harvoin Euroopan unionin satamissa.

Jos satamissa käyvien I-kiireellisyysluokkaan kuuluvien alusten kokonaismäärä on pie-
nempi kuin vuosittainen tarkastusvelvollisuus, valvontaviranomainen voi jättää tarkasta-
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matta enintään 15 prosenttia satamassa tai ankkuripaikassa käyvien II-kiireellisyysluok-
kaan kuuluvien alusten vuosittaisesta kokonaismäärästä.

Jos satamassa ja ankkuripaikassa käyvien pakollisen tarkastuksen piiriin kuuluvien
alusten kokonaismäärä on suurempi kuin vuosittainen tarkastusvelvollisuus, valvontavi-
ranomaisen on tarkastettava näitä aluksia vähintään vuosittaista tarkastusvelvollisuutta
vastaava määrä. Valvontaviranomainen voi jättää kaikista satamissa ja ankkuripaikoissa
käyvistä I-kiireellisyysluokkaan kuuluvista aluksista tarkastamatta enintään 30 prosenttia
alusten vuosittaisesta kokonaismäärästä, kuitenkin niin, että vuosittaista tarkastusvelvol-
lisuutta ei aliteta.

————
Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä joulukuuta 2019.
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