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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alusturvallisuu-
den valvonnasta annetun lain muuttamisesta 

 
 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi alus-

turvallisuuden valvonnasta annettua lakia si-
ten, että lailla pantaisiin täytäntöön satama-
valtioiden suorittamasta alusten valvonnasta 
annettuun neuvoston direktiiviin vuonna 
2001 tehdyt muutokset. Vuonna 1995 annettu 
direktiivi sisältää säännökset satamavaltioi-
den suorittamasta ulkomaisten alusten val-
vonnasta Euroopan unionin satamissa. Direk-
tiivin muutoksilla muun muassa evätään sel-
västi alikuntoisten alusten pääsy Euroopan 
unionin satamiin sekä otetaan käyttöön pa-
kolliset tarkastukset aluksille, jotka aiheutta-
vat vaaraa merenkulun turvallisuudelle ja 
meriympäristölle. 

Samalla lakiin siirrettäisiin asetustasolla 
olevia säännöksiä siltä osin, kuin niissä sää-
detään yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien 
perusteista sekä asioista, jotka perustuslain 
mukaan muuten kuuluvat lain alaan. Lisäksi 
lain valtuutussäännökset muutettaisiin vas-
taamaan perustuslain vaatimuksia ja lakiin 
ehdotetaan tehtäväksi eräitä teknisluonteisia 
täsmennyksiä.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mah-
dollisimman pian sen jälkeen, kun se on hy-
väksytty ja vahvistettu. 

 
 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1.  Nykyt i la  

1.1. Euroopan yhteisön lainsäädäntö 

Satamavaltioiden suorittamasta alusten 
valvonnasta annetulla neuvoston direktiivillä 
95/21/EY, jäljempänä PSC-direktiivi,  otet-
tiin Euroopan yhteisössä käyttöön valvonta-
järjestelmä, joka perustuu yhdenmukaisiin 
ulkomaisten alusten tarkastus- ja pysäyttä-
mismenettelyihin. PSC-direktiivi pohjautuu 
Pariisissa 26 päivänä tammikuuta 1982 alle-
kirjoitettuun satamavaltioiden harjoittamaa 
tarkastustoimintaa koskevaan yhteisymmär-
ryspöytäkirjaan, jäljempänä Pariisin pöytä-
kirja. PSC-direktiivin sekä Pariisin pöytäkir-
jan mukaan jäsenvaltion on tarkastettava 
vuosittain vähintään 25 prosenttia niistä ul-
komaisista aluksista, jotka ovat käyneet ky-
seisen jäsenvaltion satamissa kalenterivuo-
den aikana.  

EU:n jäsenvaltioiden toimivaltaisten viran-
omaisten on varmistettava, että tarkastaja 
tarkastaa ainakin  PSC-direktiivin liitteessä II 
tarkoitetut asiakirjat, varmistuu aluksen ylei-
sestä kunnosta konehuone, asuintilat ja puh-
tausolot mukaan lukien, sekä tarkastaa tie-
tyissä tapauksissa laivaväen pätevyyden sekä 
viestintäkyvyn ja kielitaidon. Jos tällaisen 
tarkastuksen jälkeen ilmenee ilmeistä aihetta 
olettaa, että aluksen tai sen varusteiden kunto 
tai miehistö ei olennaisesti täytä yleissopi-
musten asiaan liittyviä vaatimuksia, on suori-
tettava yksityiskohtaisempi tarkastus.  

Alkuperänen direktiivi ei sisältänyt sään-
nöksiä alusten pakollisista tarkastuksista. 
Samoin alusten tarkastajilla on ollut laaja 
harkintavalta siinä, suoritetaanko aluksille 
laajennettu tarkastus vai ei.  

PSC-direktiiviä on muutettu 19 päivänä 
joulukuuta 2001 annetulla Euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiivillä 
2001/106/EY. Direktiivin 2001/106/EY tar-
koituksena on edelleen parantaa tarkastus-
menettelyjen yhdenmukaisuutta ja tehok-

kuutta, muun muassa säätämällä, että selvästi 
alikuntoisten alusten pääsy Euroopan unionin 
satamiin evätään ja ottamalla käyttöön pakol-
liset tarkastukset aluksille, jotka aiheuttavat 
suurta vaaraa merenkulun turvallisuudelle ja 
meriympäristölle. Lisäksi tietyille riskiryh-
mään kuuluville aluksille on säädetty tehtä-
väksi pakollinen laajennettu tarkastus. PSC-
direktiivin 7 artiklassa ja liitteessä V on lue-
teltu ne luokat, joihin kuuluvien alusten kat-
sotaan kuuluvan riskiryhmään. Niitä ovat 
tiettyä ikää vanhemmat öljysäiliöalukset, 
kaasu- ja kemikaalisäiliöalukset, irtolas-
tialukset sekä matkustaja-alukset. 

PSC-direktiiviä on vielä muutettu meritur-
vallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumi-
sen ehkäisemistä koskevien direktiivien 
muuttamisesta 5 päivänä marraskuuta 2002 
annetulla  Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton direktiivillä 2002/84/EY siten, että siinä 
mainittu komitea korvataan meriturvallisuut-
ta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen eh-
käisemistä käsittelevällä komitealla (COSS-
komitea). Lisäksi direktiivillä 2002/84/EY 
muutettiin tiettyihin kansainvälisiin oikeudel-
lisiin asiakirjoihin liittyvää viittaustekniik-
kaa. 

 
1.2. Kansallinen lainsäädäntö 

Suomessa PSC-direktiivin täytäntöönpanoa 
koskevat säännökset sisältyvät alusturvalli-
suuden valvonnasta annettuun lakiin 
(370/1995), jäljempänä alusturvallisuuslaki, 
ja sen nojalla annettuun asetukseen ulko-
maisten alusten tarkastuksesta Suomessa 
(325/1997). Alusturvallisuuslaki koskee 
myös suomalaisten alusten valvontaa. 

 
2.  Ehdotetut  muutokset  

Alusturvallisuuslakia ehdotetaan muutetta-
vaksi vastaamaan perustuslain säännöksiä ja 
samalla laissa huomioitaisiin PSC-direktii-
viin tehdyt muutokset. 
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Direktiivin 2001/106/EY 7 artiklan mukaan 
johonkin PSC-direktiivin liitteessä V tarkoi-
tettuun riskiryhmään kuuluvan aluksen (tiet-
tyä ikää vanhempi öljysäiliöalus, kaasu- ja 
kemikaalisäiliöalus, irtolastialus tai matkus-
taja-alus) laivanisännän tai aluksen päällikön 
on toimitettava viimeistään kolme päivää en-
nen oletettua satamaan saapumista direktiivin 
liitteessä V mainitut tiedot. Tällaisia tietoja 
ovat muun muassa aluksen nimi, lippuvaltio, 
aluksen IMO-tunnistenumero, kantavuus, 
aluksen rakentamispäivä sekä säiliöalusten 
osalta rakenne sekä lastin määrä ja laatu. En-
nakkoilmoituksen tarkoituksena on nopeuttaa 
ja joustavoittaa alusten satamatarkastuksia. 
Jos laivanisäntä tai aluksen päällikkö ei toi-
mita vaadittuja tietoja, valvontaviranomaisen 
on tehtävä alukselle laajennettu tarkastus. 
Ennakkoilmoituksesta säädettäisiin alustur-
vallisuuslaissa. 

Lakiin ehdotetaan direktiivin 2001/106/EY 
mukaisesti lisättäväksi myös säännös riski-
ryhmään kuuluvien alusten  laajennetuista 
tarkastuksista. Valvontaviranomainen voisi 
tehdä laajennetun tarkastuksen, jos edellises-
tä laajennetusta tarkastuksesta jossain Parii-
sin pöytäkirjan allekirjoittajavaltion satamas-
sa olisi kulunut vähintään 12 kuukautta. Sekä 
direktiivi 2001/106/EY että lakiehdotus jät-
tävät valvontaviranomaisen vastuulle laajen-
netun tarkastuksen tarpeellisuuden arvioin-
nin. Kuitenkin, jos alus kuuluu direktiivin 
liitteessä I lueteltuihin ensisijaisesti tarkas-
tusten tarpeessa oleviin aluksiin, sille olisi 
tehtävä laajennettu tarkastus sekä direktiivin 
2001/106/EY että tämän lakiehdotuksen mu-
kaisesti. 

Hallintolaki (434/2003) sisältää säännöksiä 
viranomaisen päätöksen perusteluvelvolli-
suudesta. Direktiivin 2001/106/EY mukaan  
aluksen pysäyttämistapauksissa päätös on 
kirjallisesti perusteltava. Tätä koskeva sään-
nös ehdotetaan otettavaksi lakiin. 

PSC-direktiivissä ja alusturvallisuuslaissa 
määritellään alusten pysäyttämisperusteet. 
Ne liittyvät ihmishengen tai aluksen turvalli-
suuteen tai meriympäristön suojeluun. Uute-
na perusteena direktiivissä 2001/106/EY on 
aluksen matkatietojen tallentimen puuttumi-
nen. Se tulee olla muun muassa matkustaja-
aluksissa, jotka on rakennettu 1 päivän hei-
näkuuta 2002  jälkeen, tai sellaisissa ro-ro-

matkustaja-aluksissa, jotka on rakennettu en-
nen edellä mainittua päivämäärää, mutta joi-
den ensimmäinen katsastus pidetään maini-
tun päivämäärän jälkeen.  

Sellaiselta kaasu- tai kemikaalisäiliöaluk-
selta, irtolastialukselta, öljysäiliöalukselta tai 
matkustaja-alukselta, jonka lippuvaltio on 
Pariisin pöytäkirjan vuosikatsauksessa jul-
kaistavalla mustalla listalla ja alus on viimei-
sinä vuosina pysäytetty useamman kerran, on 
direktiivin 2001/106/EY mukaan lisäänty-
neen turvallisuusriskin vuoksi kiellettävä sa-
tamaan pääsy. Tästä ehdotetaan otettavaksi 
säännös alusturvallisuuslakiin. 

Lakiin siirrettäisiin nykyisin asetustasolla 
olevia säännöksiä siltä osin kuin niissä sääde-
tään yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien 
perusteista sekä asioista, jotka perustuslain  
mukaan kuuluvat lain alaan. 

Perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaan ta-
savallan presidentti, valtioneuvosto ja minis-
teriö voivat antaa asetuksia perustuslaissa tai 
muussa laissa säädetyn valtuuden nojalla. 
Valtuutuksen tulee siten aina perustua lakiin. 

Perustuslain 80 §:n 1 momentissa sääde-
tään lisäksi, että yksilön oikeuksien ja velvol-
lisuuksien perusteista on aina säädettävä lain 
tasolla. Valtioneuvosto tai ministeriö voidaan 
lailla valtuuttaa antamaan tarkempia sään-
nöksiä yksilön oikeuksiin ja velvollisuuksiin 
liittyvistä yksityiskohdista, mutta laissa ole-
van valtuuden tulee aina olla täsmällinen. 

Alusturvallisuuslakiin ehdotetaan otetta-
vaksi tämän takia säännökset tarkkarajaisista 
asetuksenantovaltuuksista valtioneuvostolle. 
Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin 
muun muassa tarkastettavista aluksista ja nii-
den määristä, tarkastusmenettelyistä, pakolli-
sista ja laajennetuista tarkastuksista, tarkas-
tuskertomuksesta, aluksen pysäyttämisperus-
teista, aluksen satamaan pääsyn estämistä 
koskevista menettelyistä sekä tiedonvaihdos-
ta valvontaviranomaisen ja EY:n komission 
sekä jäsenvaltioiden asianomaisten viran-
omaisten välillä.  

Lisäksi lain määritelmissä huomioitaisiin 
meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pi-
laantumisen ehkäisemistä koskevien direktii-
vien muuttamisesta annettu Euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiivi, joka koskee 
tiettyihin kansainvälisiin oikeudellisiin asia-
kirjoihin liittyvän viittaustekniikan muuttu-
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mista. Lisäksi määritelmissä huomioitaisiin 
niissä määriteltyihin direktiiveihin tehdyt 
muut muutokset.  
 
3.  Esityksen vaikutukset  

3.1. Valtiontaloudelliset ja organisaatio-
vaikutukset 

Direktiivi 2001/106/EY aiheuttaa tarpeen 
suunnata lisäresursseja satamavaltiona suori-
tettavaan tarkastustoimintaan ja vaatii päi-
vystysjärjestelmän käyttöönottamista. Me-
renkulkulaitoksessa työskentelee katsastus- 
ja satamavalvontatehtävissä 25 tarkastajaa 
toimistotyöaikaa  noudattaen.  Satunnaiset  
ilta-, yö- ja viikonlopputyöt on hoidettu yli-
töinä vapaaehtoisuuden pohjalta. Direktiivi-
muutoksen ja tämän lakiesityksen mukaiset 
tarkastusvelvollisuudet vaativat varallaolojär-
jestelmän, jossa kaksi tarkastajaa on lähtö-
valmiudessa koko Suomen alueella. Järjes-
telmän kustannukset ovat arviolta noin 
56 000 euroa vuodessa.  

3.2. Ympäristövaikutukset 

Lakiesityksen tarkoituksena on varmistaa, 
että meriympäristöä ei vaaranneta. Tietyt 
alukset aiheuttavat huonon kuntonsa, lippu-
valtionsa ja taustansa vuoksi vaaran meritur-
vallisuudelle ja meriympäristölle. Tämän 
vuoksi tällaisilta aluksilta olisi evättävä pää-
sy Suomen satamiin, jollei pystytä osoitta-
maan, että aluksia voidaan käyttää turvalli-
sesti.  

 
 

4.  Asian valmiste lu 

Lakiehdotus on valmisteltu Merenkulkulai-
toksen esityksen pohjalta virkatyönä liiken-
ne- ja viestintäministeriössä. Direktiiviä 
2001/106/EY valmisteltaessa kuultiin eri in-
tressitahoja. Direktiiviehdotuksesta toimitet-
tiin eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä 
(U 29/2000). 
 

 
 
 
 
 
 
 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1.  Lakiehdotuksen perustelut  

2 §. Määritelmät. SOLAS-yleissopimuksen 
ja suurnopeusalussäännöstön määritelmissä 
ehdotetaan otettavaksi huomioon meriturval-
lisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen 
ehkäisemistä koskevien direktiivien muutta-
misesta annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2002/84/EY, jäljempänä 
meriturvallisuussopimusdirektiivi. Direktii-
villä muutettiin useissa meriturvallisuusalaan 
kuuluvissa direktiiveissä, muun muassa PSC-
direktiivissä, olevia määritelmiä siten, että 
direktiiveissä viitataan eräisiin kansainväli-
siin oikeudellisiin asiakirjoihin sellaisina 
kuin ne ovat ajan tasalle saatettuina (in its 
up-to-date version). Muutoksen tarkoituksena 
on helpottaa kyseisten direktiivien mukaut-

tamista yhteisön meriturvallisuusalan lain-
säädännössä mainittuihin kansainvälisiin oi-
keudellisiin asiakirjoihin tehtyihin muutok-
siin. 

Ongelmana on aiemmin ollut, että yhteisön 
lainsäädännössä merenkulun turvallisuuden 
alalla on sovellettu tietyn yhteisön säädöksen 
antamisajankohtana voimassa olevia kan-
sainvälisiä sääntöjä. Sitä mukaa kun alan 
kansainvälisiin sääntöihin on tehty muutok-
sia, on annettu myös komission, tai harvem-
min neuvoston, asetuksia ja direktiivejä, joil-
la yhteisön oikeus on pyritty mukauttamaan 
muutoksiin. Komissiolla on täytäntöönpano-
valtaansa käyttäessään ollut määräaikaon-
gelma. Voimassa oleviin kansainvälisiin so-
pimuksiin, päätöslauselmiin ja sääntöihin 
tehdään Kansainvälisessä merenkulkujärjes-
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tössä (IMO) nopeassa tahdissa muutoksia, 
jotka tulevat kansainvälisesti pikaisesti voi-
maan. Koska yhteisön sisäiset menettelyt 
kestävät pitkän aikaa, yhteisön lainsäädännön 
ajantasaistaminen komiteamenettelyä noudat-
taen on yleensä tapahtunut vasta sen jälkeen, 
kun kyseiset muutokset ovat tulleet kansain-
välisesti voimaan. Ongelmaa on lisännyt  se, 
että direktiivien osalta on oltava vielä tietty 
määräaika, johon mennessä ne on saatettava 
osaksi kansallista lainsäädäntöä. 

Jäsenvaltioilla ei siten ole aiemmin ollut 
valtuuksia sisällyttää yhteisöoikeuteen otet-
tuun kansainväliseen oikeudelliseen asiakir-
jaan tehtyjä muutoksia kansalliseen oikeu-
teensa tai soveltaa niitä, ennen kuin ne on 
saatettu osaksi yhteisön asiaa koskevaa lain-
säädäntöä. Käytännössä kansainvälisen voi-
maantulopäivämäärän ja yhteisön säädöksen 
soveltamispäivämäärän välillä on tästä syystä 
lähes aina ollut aikaero. Edellä mainitun joh-
dosta meriturvallisuussopimusdirektiivillä on 
jäsenvaltioille annettu valtuus soveltaa kan-
sainvälisten sopimusten muutosten uusimpia 
versioita edellyttäen, että etukäteen tarkaste-
taan, että muutokset ovat yhteisön oikeuden 
vaatimusten mukaisia. Säännöksissä, joissa 
on määritelmät termeistä ja määritelmiin on 
sisällytetty kansainväliset oikeudelliset asia-
kirjat, joita sovelletaan, sekä säännöksissä, 
joissa viitataan kansainväliseen oikeudelli-
seen asiakirjaan ja todetaan sitä tai sen osaa 
sovellettavan, viitataan uuden direktiivin 
mukaan asiakirjoihin sellaisina kuin ne ovat 
ajan tasalle saatettuina. Tämä määritelmä ot-
taa huomioon asiakirjoihin tehdyt viimeiset 
muutokset.  

Lisäksi määritelmissä ehdotetaan huomioi-
taviksi tarkastusdirektiivin, non-SOLAS-di-
rektiivin ja luokituslaitosdirektiivin muutok-
set. Koska lakiehdotus koskee tarkastusdirek-
tiivin täytäntöön panoa, määritelmässä luetel-
taisiin direktiiviin sen antamisen jälkeen teh-
dyt muutokset. Koska lakiehdotuksessa ei ole 
kyse non-SOLAS-direktiivin ja luokituslai-
tosdirektiivin täytäntöönpanosta, ehdotetaan 
näiden direktiivien määritelmiä muutettavak-
si siten, että direktiiveihin viitataan sellaisina 
kuin ne ovat muutettuina ja Suomessa täytän-
töön pantuina. Tällöin määritelmiä ei jatkos-
sa tarvitsisi muuttaa direktiivien mahdollisten 
muutosten yhteydessä. 

Pykälään tulisi vielä lisätä uudet 21—24 
kohdat. Uudeksi 21 kohdaksi ehdotetaan li-
sättäväksi PSC-direktiivin määritelmä. Koska 
lakiehdotus koskee PSC-direktiivin täytän-
töön panoa, määritelmässä lueteltaisiin kaik-
ki direktiiviin sen antamisen jälkeen tehdyt 
muutokset. Pykälään ehdotetaan kohdaksi 22 
otettavaksi aluksen lippuvaltion määritelmä 
sekä kohdaksi 23 Pariisin pöytäkirjan (MOU) 
eli  Pariisissa 26 päivänä tammikuuta 1982 
allekirjoitetun satamavaltioiden harjoittamaa 
tarkastustoimintaa koskevan yhteisymmär-
ryspöytäkirjan määritelmä. Myös tässä mää-
ritelmässä huomioitaisiin meriturvallisuusso-
pimusdirektiivissä säädetty viittaustekniikka. 
Lisäksi määritelmiin kohdaksi 24 ehdotetaan 
lisättäväksi laajennetun tarkastuksen määri-
telmä, jossa viitattaisiin PSC-direktiivin asiaa 
koskeviin kohtiin.  

5 §. Valvontaviranomaiset. Valvontaviran-
omaisia koskevassa säännöksessä huomioi-
taisiin Merenkulkulaitoksen organisaatiouu-
distusta koskevat säädökset eli Merenkulku-
laitoksesta annettu laki (939/2003) ja Meren-
kulkulaitoksesta annettu valtioneuvoston ase-
tus (981/2003).  Lisäksi valvontaviranomai-
sia koskevat kelpoisuusvaatimukset ehdote-
taan siirrettäviksi asetuksesta lakitasolle. 
Valvontaviranomaisella tulisi olla Merenkul-
kulaitoksen antama todistus, joka osoittaa, et-
tä henkilö on valtuutettu suorittamaan tarkas-
tuksia. Todistuksen sisällöstä säädettäisiin 
valtioneuvoston asetuksella.  

Ehdotuksen mukaan Merenkulkulaitoksen 
olisi myös huolehdittava PSC-direktiivin 
mukaisesta tietojen antamisesta ja tiedon-
vaihdosta muun muassa komission, EU:n jä-
senvaltioiden asianomaisten viranomaisten ja 
toimielinten sekä lippuvaltion hallinnon vä-
lillä.  

7 §. Tarkastusten toimittaminen aluksilla ja 
tarkastuskertomus. Pykälään ehdotetaan otet-
taviksi uusina säännöksinä asetustasolta 
säännökset, joiden mukaan valvontaviran-
omaisen on eräissä tapauksissa tarkastettava 
ulkomaisen aluksen laivaväen pätevyys ja 
ulkomaisen matkustaja-aluksen ja säiliöaluk-
sen laivaväen viestintäkyky ja kielitaito. Nä-
mä säännökset sisältyvät merenkulkijoiden 
vähimmäiskoulutuksesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviin 
2001/25/EY. 
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Pykälään ehdotetaan lisäksi siirrettäväksi 
tarkastuskertomusta koskeva säännös, joka 
tällä hetkellä sisältyy ulkomaisten alusten 
tarkastuksesta Suomessa annettuun asetuk-
seen. 

Muuten pykälä vastaa nykyistä sääntelyä. 
11 a §. Ennakkoilmoitus. Lakiin ehdotetaan 

lisättäväksi uusi 11 a § eräitä aluksia koske-
vasta ennakkoilmoituksesta. PSC-direktiivin 
liitteessä V tarkoitettujen laajennetun tarkas-
tuksen kohteena olevien alusluokkien lai-
vanisäntä tai päällikkö velvoitettaisiin toimit-
tamaan PSC-direktiivin liitteessä V mainitut 
tiedot valvontaviranomaiselle viimeistään 
kolme päivää ennen oletettua satamaan saa-
pumista. PSC-direktiivin liitteen mukaisesti 
tulisi toimittaa muun muassa tiedot aluksen 
nimestä, lippuvaltiosta, aluksen IMO-
tunnistenumerosta, kantavuudesta sekä aluk-
sen rakentamispäivästä. Lisäksi tulisi ilmoit-
taa muun muassa aluksen todennäköinen 
saapumisaika, satamassa käynnin suunniteltu 
kesto sekä suunnitellut toimet määräsatamas-
sa. Ennakkoilmoitusta koskeva velvoite sisäl-
tyy direktiiviin 2001/106/EY. 

11 b §. Laajennettu tarkastus. Lakiehdo-
tukseen ehdotetaan lisättäväksi uusi pykälä 
laajennetuista tarkastuksista. Pykälässä huo-
mioitaisiin direktiivin 2001/106/EY uudet 
vaatimukset. Muutosdirektiivin mukaan val-
vontaviranomainen voi suorittaa laajennetun 
tarkastuksen laajennetun tarkastuksen koh-
teena olevaan alusluokkaan kuuluvalle aluk-
selle, jos edellisestä laajennetusta tarkastuk-
sesta Pariisin pöytäkirjan allekirjoittajavalti-
on satamassa on kulunut vähintään 12 kuu-
kautta.  

Direktiivin 2001/106/EY mukaan laajenne-
tun tarkastuksen kohteena olevaan alusluok-
kaan kuuluvalle alukselle on suoritettava pa-
kollinen laajennettu tarkastus, jos aluksesta ei 
ole tehty 11 a §:ssä säädettyä ennakkoilmoi-
tusta. Tällaiselle alukselle on lisäksi tehtävä 
laajennettu tarkastus, jos se kuuluu PSC-di-
rektiivin liitteessä I lueteltuihin ensisijaisesti 
tarkastuksen tarpeessa oleviin aluksiin. 

11 c §. Poikkeukset. Valvontaviranomaisen 
olisi ehdotetun säännöksen mukaan ilmoitet-
tava komissiolle, jos joitain aluksia, joille 
PSC-direktiivin mukaan olisi tehtävä pakol-
linen tarkastus tai pakollinen laajennettu tar-
kastus, ei toiminnallisista syistä pystytä tar-

kastamaan.  
14 §. Aluksen pysäyttäminen, sen käytön 

rajoittaminen sekä sen varusteen, laitteen, 
toiminnon tai järjestelyn käytön kieltäminen. 
Pykälää ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
se vastaisi direktiivin 2001/106/EY vaati-
muksia kirjallisesta päätöksestä. Aluksen py-
säyttämispäätös ehdotetaan tehtäväksi kirjal-
lisesti. Päätöksessä olisi mainittava ne syyt, 
jotka ovat johtaneet pysäyttämismääräyksen 
antamiseen. Lisäksi päätös olisi tarvittaessa 
annettava tiedoksi  nimetyille tarkastajille tai 
hyväksytyille laitoksille.  

14 b §. Matkatietojen tallentimen tai ISM-
säännöstön mukaisten asiakirjojen puuttumi-
nen. Direktiivissä 2001/106/EY säädetyn 
mukaisesti ehdotetaan pykälään otettavaksi 
säännös, jonka mukaan ulkomainen alus on 
pysäytettävä, jos sitä ei ole varustettu toimi-
valla matkatietojen tallentimella sen käytön 
ollessa direktiivin liitteen XII mukaisesti pa-
kollista. Jos puutetta ei voida nopeasti korjata 
pysäyttämissatamassa, valvontaviranomainen 
voisi antaa alukselle luvan siirtyä lähimpään 
sopivaan satamaan, jossa puute on korjattava 
nopeasti, tai edellyttää, että puute korjataan 
korkeintaan 30 päivän kuluessa. 

Lisäksi pykälään ehdotetaan asetustasolta 
siirrettäväksi säännös aluksen pysäyttämises-
tä ja pysäyttämispäätöksen peruuttamisesta 
tapauksissa, jolloin ulkomaiselta alukselta 
puuttuu alusten turvallisesta toiminnasta ja 
ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä 
annetun kansainvälisen johtamissäännöstön 
(ISM-säännöstö) mukaiset asiakirjat. 

Suomalaisten alusten osalta aluksen katsas-
tuksessa varmistetaan, että aluksella on sään-
nöksissä vaadittu matkatietojen tallennin ja 
ISM-säännöstön mukaiset asiakirjat. 

14 c §. Aluksen satamaan pääsyn estämi-
nen. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi PSC-di-
rektiivin 7 b artiklan mukainen säännös. 
PSC-direktiivin 7 b artiklassa säädetään tiet-
tyjen huonokuntoisten alusten satamaan pää-
syn estämisestä. Satamaan pääsy tulee estää 
ulkomaiselta kaasu- tai kemikaalisäiliöaluk-
selta, irtolastialukselta, öljysäiliöalukselta tai 
matkustaja-alukselta, jos  aluksen lippuvaltio 
esiintyy Pariisiin pöytäkirjan vuosikatsauk-
sessa julkaistavalla mustalla listalla ja alus on 
edellisten 24 kuukauden aikana pysäytetty 
useammin kuin kaksi kertaa Pariisin pöytä-
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kirjan allekirjoittajavaltion satamaan, tai jos 
aluksen lippuvaltio on luokiteltu Pariisin 
pöytäkirjan vuosikatsauksessa julkaistavalla 
mustalla listalla erittäin suuren turvallisuus-
riskin tai suuren turvallisuusriskin valtioksi 
ja alus on edellisten 36 kuukauden aikana 
pysäytetty useammin kuin kerran Pariisin 
pöytäkirjan allekirjoittajavaltion satamaan. 

Valvontaviranomaisen olisi myös estettävä 
ulkomaisen aluksen satamaan pääsy muun 
muassa, jos 14 §:n 4 momentissa tai PSC-
direktiivin 11 artiklan 1 kohdassa tarkoite-
tuissa  tapauksissa alus,  joka lähtee merelle, 
ei täytä ehtoja, joita viranomaiset ovat aset-
taneet. 

PSC-direktiivin ja ehdotetun pykälän 3 
momentin mukaan valvontaviranomainen 
voisi päästää aluksen satamaan, jos turvalli-
suusnäkökohdat sen siihen pakottaisivat. Täl-
löin tulisi ottaa huomioon esimerkiksi ihmis-
henkien suojelu sekä meriympäristön pilaan-
tumisen ehkäiseminen.  

18 §. Oikaisuvaatimus ja valitus. Pykälän 4 
momentti ehdotetaan muutettavaksi siten, et-
tä siinä huomioidaan ehdotettu 14 b ja ehdo-
tettu uusi 14 c §, jossa säädetään satamaan 
pääsyn estämisestä. Koska valitusprosessista 
tulee aina säätää lailla, momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että joko päällikkö tai 
laivanisäntä voisi 14 päivän kuluessa päätök-
sen tiedoksisaannista tehdä oikaisuvaatimuk-
sen saamastaan pysäyttämispäätöksestä tai 
satamaan pääsyn estämispäätöksestä.  

19 §. Oikaisuvaatimuksen ja muutoksen-
haun vaikutus päätökseen. Pykälään ehdote-
taan otettavaksi viittaus 14 b §:ään sekä lisät-
täväksi uusi 2 kohta. Kohdan mukaan oi-
kaisuvaatimus ja muutoksenhaku ei estäisi 
täytäntöönpanemasta 14 c §:n mukaista sa-
tamaan pääsyn estämispäätöstä. Pykälässä 
säilyisi edelleen säännös siitä, että oi-
kaisupäätöksen tekijä tai valitusviranomainen 
voivat myös määrätä täytäntöönpanon kes-
keyttämisestä.  

21 a §. Kustannusten korvaaminen. Kus-
tannusten korvaamisesta on aikaisemmin 
säädetty asetustasolla. Pykälässä ehdotetaan 
PSC-direktiivin mukaisesti, että jos tarkas-
tuksissa havaitaan sellaisia puutteita, jotka 
oikeuttavat aluksen pysäyttämiseen, on aluk-
sen omistaja, laivanisäntä tai heidän edusta-
jansa velvollinen korvaamaan kaikki tarkas-

tamiseen liittyvät kustannukset. Samoin, jos 
alus pysäytetään sen vuoksi, että sillä ei ole 
tarvittavia asiakirjoja, vastaisi aluksen omis-
taja tai laivanisäntä kaikista pysäyttämisestä 
valvontaviranomaiselle aiheutuneista kuluis-
ta. Myös 14 c §:n 2 momentissa tarkoitetuista 
tarkastuksista valvontaviranomaiselle aiheu-
tuneet kustannukset olisi aluksen omistajan 
tai laivanisännän korvattava. Maksut perittäi-
siin valtion maksuperustelain (150/1992) 
mukaisesti. 

23 §. Tarkemmat säännökset ja määräyk-
set. Pykälään ehdotetaan otettavaksi tarkka-
rajaiset valtuutussäännökset, joiden mukai-
sesti tietyistä lakiehdotuksessa säännellyistä 
asioista voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä 
valtioneuvoston asetuksella. Säännökset pe-
rustuisivat PSC-direktiivin säännöksiin. Ase-
tuksella voitaisiin säätää tarkemmin lakieh-
dotuksen 7 §:n mukaisista alusten tarkastuk-
sista. Säännöksiä annettaisiin PSC-direktiivin 
mukaisesti tarkastettavien alusten määristä ja 
tarkastettaviksi valittavista aluksista. Samoin 
valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin 
PSC-direktiivin edellyttämistä eräiden alus-
ten pakollisista tarkastuksista, alusturvalli-
suuslain 10 §:ssä säädetystä asiakirjojen tar-
kastuksesta ja aluksen yleisen kunnon totea-
misesta, ehdotetussa 7 §:n 2 momentissa tar-
koitetuista laivaväen pätevyyden ja viestintä-
kyvyn sekä kielitaidon tarkastamisesta, alus-
turvallisuuslain 11 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetusta aluksen yksityiskohtaisesta tarkastuk-
sesta ja ehdotetussa 11 b §:ssä tarkoitetusta 
laajennetusta tarkastuksesta, 14 §:ssä tarkoi-
tetuista aluksen pysäyttämisperusteista, 14 c 
§:ssä tarkoitetuista aluksen satamaan pääsyn 
estämistä koskevista menettelyistä sekä tar-
kastusten ja pysäyttämisten seurannasta sekä  
PSC-direktiivin mukaisista tietojen annosta 
ja tiedonvaihdosta Euroopan yhteisöjen ko-
mission ja kansallisen valvontaviranomaisen 
välillä. PSC-direktiivissä säännellään lukui-
sia tiedonvaihtotilanteita, joista tulisi tar-
kemmin säätää asetustasolla. Nämä tiedon-
vaihdot koskevat lähinnä tilastollisia käyttö-
tarkoituksia sekä EY:ssä että jäsenvaltioissa. 

 
2.  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mah-
dollisimman pian sen jälkeen, kun se on hy-
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väksytty ja vahvistettu. Direktiivin 
2001/106/EY mukaisesti kansalliset lait olisi 
tullut saattaa voimaan viimeistään 22 päivään 
heinäkuuta 2003 mennessä.  

 
3.  Suhde perustuslaki in ja  säätä-

misjärjestys  

Ehdotetulla lailla saatettaisiin osa nykyises-
tä asetustasoisesta sääntelystä lain tasolle. 
Samalla on tehty muita tarkistuksia ja täs-
mennyksiä, jotka johtuvat perustuslaista ja 
muista lainsäädännön muotovaatimuksista.  

Ehdotettuun lakiin sisältyisi PSC-direk-
tiivin mukainen säännös tarkastusten maksul-
lisuudesta muun muassa tapauksissa, joissa 
tarkastuksissa havaitaan sellaisia puutteita, 
että ne oikeuttavat aluksen pysäyttämiseen. 
Maksuvelvollinen tällaisissa tapauksissa olisi 

pääsääntöisesti aluksen omistaja tai lai-
vanisäntä. Maksuista säädettäisiin tarkemmin 
valtion maksuperustelain nojalla annettavalla 
liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella. 

Perustuslain 80 §:ssä säädetään tasavallan 
presidentin, valtioneuvoston ja ministeriön 
asetuksenantovaltuuksista. Ehdotetun lain 23 
§:ään on sisällytetty valtuudet valtioneuvos-
ton asetuksella säätää tarkemmin tietyistä 
laissa säännellyistä asioista. Asetuksen sään-
nökset annettaisiin PSC-direktiivin täytän-
töön panemiseksi.  

Ehdotusta valmisteltaessa on katsottu, että 
laki voidaan säätää tavallisen lain säätämis-
järjestyksessä.  

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 

 
 

 

 
 
 

Laki 

alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan alusturvallisuuden valvonnasta 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain 

(370/1995) 2 §:n  johdantokappale sekä  4—6, 10, 18  ja 20 kohta, 5 ja 7 §, 3 luvun otsikko, 
14 §, 18 §:n 4 momentti sekä 19 ja 23 §,  

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n johdantokappale sekä 4—6, 10, 18 ja 20 kohta sekä 19 § 
laissa 55/2002, 5 § osaksi laissa 1251/1997 sekä 18 §:n 4 momentti viimeksi mainitussa laissa, 
sekä 

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 55/2002, uusi 21—24 kohta sekä la-
kiin uusi 11 a— 11 c, 14 b, 14 c ja 21 a § seuraavasti: 

 

2 §  

Määritelmät 

Tässä laissa ja sen nojalla annetuissa ase-
tuksissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) tarkastusdirektiivillä pakollisesta katsas-
tusjärjestelmästä säännöllisen ro-ro-
alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-
alusliikenteen turvallisen harjoittamisen 
varmistamiseksi annettua neuvoston direktii-
viä 1999/35/EY, sellaisena kuin se on muu-
tettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 2002/84/EY; 

5) SOLAS-yleissopimuksella vuoden 1974 
kansainvälistä yleissopimusta ihmishengen 
turvallisuudesta merellä (SopS 11/1981) sii-
hen myöhemmin tehtyine muutoksineen; 

6) non-SOLAS-direktiivillä matkustaja-
alusten turvallisuussäännöistä ja 
-määräyksistä annettua neuvoston direktiiviä 
98/18/EY, sellaisena kuin se on muutettuna 
ja Suomessa täytäntöön pantuna; 

— — — — — — — — — — — — — —  

10) suurnopeusalussäännöstöllä suurno-
peusalusten kansainvälistä turvallisuussään-
nöstöä, joka sisältyy Kansainvälisen meren-
kulkujärjestön (IMO) meriturvallisuuskomi-
tean 20 päivänä toukokuuta 1994 antamaan 
päätöslauselmaan MSC.36 (63) siihen myö-
hemmin tehtyine muutoksineen; 
— — — — — — — — — — — — — —  

18) luokituslaitosdirektiivillä alusten tar-
kastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja 
laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asi-
aan liittyviä toimia koskevista yhteisistä 
säännöistä ja standardeista annettua neuvos-
ton direktiiviä 94/57/EY, sellaisena kuin se 
on muutettuna ja Suomessa täytäntöön pan-
tuna; 
— — — — — — — — — — — — — —  

20) pätevällä tarkastajalla virkamiestä tai 
muuta henkilöä, jonka jäsenvaltion toimival-
tainen viranomainen on asianmukaisesti val-
tuuttanut suorittamaan todistuskirjojen 
myöntämiseen liittyviä katsastuksia ja tarkas-
tuksia ja joka täyttää tarkastusdirektiivin liit-
teessä V tarkemmin esitetyt pätevyyttä ja 
riippumattomuutta koskevat vaatimukset; 
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21) PSC-direktiivillä satamavaltioiden suo-
rittamasta alusten valvonnasta annettua neu-
voston direktiiviä 95/21/EY  sellaisena kuin 
se on muutettuna neuvoston direktiivillä 
98/25/EY, komission direktiivillä 98/42/EY, 
komission direktiivillä 1999/97/EY, Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 
2001/106/EY sekä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivillä 2002/84/EY; 

22) lippuvaltiolla sitä valtiota, jonka lipun 
alla aluksella on oikeus purjehtia;  

23) Pariisin pöytäkirjalla Pariisissa 26 päi-
vänä tammikuuta 1982 allekirjoitettua  sata-
mavaltioiden harjoittamaa tarkastustoimintaa 
koskevaa yhteisymmärryspöytäkirjaa siihen 
myöhemmin tehtyine muutoksineen;  

24) laajennetulla tarkastuksella PSC-
direktiivin 7 artiklassa ja liitteessä V tarkoi-
tettua tarkastusta. 
 

5 §  

Valvontaviranomaiset 

Merenkulkulaitos valvoo alusturvallisuu-
desta annettujen säännösten ja määräysten 
noudattamista ja huolehtii PSC-direktiivin 
mukaisista ilmoituksista ja tietojen antami-
sesta sekä tietojen vaihdosta. 

Merenkulkulaitoksessa meriturvallisuudes-
ta vastaava johtaja tai hänen määräämänsä 
Merenkulkulaitoksen virkamies ovat tässä 
laissa tarkoitettuja valvontaviranomaisia. 

Valvontaviranomaisina voivat toimia vain 
henkilöt, jotka täyttävät PSC-direktiivin liit-
teessä VII esitetyt vaatimukset. Valvontavi-
ranomaisella on oltava Merenkulkulaitoksen 
antama todistus, joka osoittaa, että henkilö on 
valtuutettu suorittamaan tarkastuksia. Todis-
tuksen sisällöstä säädetään valtioneuvoston 
asetuksella.  
 

7 §  

Tarkastusten toimittaminen aluksilla ja tar-
kastuskertomus 

Alusturvallisuuden tarkastuksia on tehtävä 
niin usein ja niin tehokkaasti kuin valvonnan 
kannalta on tarpeellista ja Suomea velvoitta-
vat kansainväliset sopimukset tai kansalliset 
säännökset ja määräykset sitä edellyttävät. 

Jos ulkomaisen aluksen lippuvaltio ei ole 
ratifioinut merenkulkijoiden koulutusta, pä-
tevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaa vuo-
den 1978 kansainvälistä yleissopimusta 
(SopS 22/1984), jäljempänä STCW-
yleissopimus, valvontaviranomaisen on tar-
kastettava laivaväen pätevyys. Laivaväen pä-
tevyys on lisäksi tarkastettava, jos on selvät 
perusteet uskoa, että STCW-yleisopimuksen 
mukaisia vahdinpitovaatimuksia ei ole nou-
datettu. 

Valvontaviranomaisen on lisäksi tarkastet-
tava ulkomaisen matkustaja-aluksen ja säi-
liöaluksen laivaväen viestintäkyky ja kielitai-
to sen varmistamiseksi, että  laivaväki pystyy 
välittämään keskenään turvallisuutta koske-
via tietoja ja vaihtamaan tietoja maissa olevi-
en viranomaisten kanssa. Samoin valvontavi-
ranomaisen on tarkastettava, että ulkomaisel-
la matkustaja-aluksella matkustajia hätätilan-
teessa auttamaan nimetty henkilö pystyy vä-
littämään matkustajille riittävästi tietoa tällai-
sessa tilanteessa. 

Alusturvallisuuden tarkastus on toimitetta-
va siten, että valvonnan tarkoitus saadaan to-
teutetuksi aiheuttamatta tarpeetonta häiriötä 
aluksen toiminnalle. Alusturvallisuuden tar-
kastamisesta on ilmoitettava laivanisännälle 
tai päällikölle. Heidän poissaolonsa ei ole es-
teenä tarkastuksen toimittamiselle. 

Valvontaviranomaisen on laadittava tarkas-
tuksesta PSC-direktiivin liitteen X mukainen 
tarkastuskertomus. Tarkastuskertomuksesta 
on toimitettava jäljennös aluksen päällikölle. 

 
3 luku 

Alusturvallisuuden toteaminen ja aluksesta 
tehtävä ennakkoilmoitus  

11 a § 

Ennakkoilmoitus 

PSC-direktiivissä tarkoitettuun laajennetun 
tarkastuksen kohteena olevaan alusluokkaan 
kuuluvan aluksen päällikön tai laivanisännän 
on toimitettava valvontaviranomaiselle kus-
sakin suomalaisessa satamassa, jossa alus 
käy sen jälkeen, kun viimeisestä laajennetus-
ta tarkastuksesta on kulunut 12 kuukautta, 
PSC-direktiivin liitteessä V tarkoitetut tiedot 
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viimeistään kolme päivää ennen aluksen las-
kettua satamaan saapumisaikaa tai ennen 
edellisestä satamasta lähtöä, jos matkan ole-
tetaan kestävän alle kolme päivää. 

 
11 b § 

Laajennettu tarkastus 

PSC-direktiivissä tarkoitettuun laajennetun 
tarkastuksen kohteena olevaan alusluokkaan 
kuuluvalle alukselle voidaan tehdä laajennet-
tu tarkastus 12 kuukauden kuluttua siitä, kun 
sille on tehty edellinen laajennettu tarkastus 
jossain Pariisin pöytäkirjan allekirjoittajaval-
tion satamassa. Alukselle on tehtävä laajen-
nettu tarkastus sen mukaisesti kuin PSC-
direktiivissä säädetään. 
 

11 c § 

Poikkeukset 

Jos tiettyjä aluksia, joille PSC-direktiivin 
mukaan on tehtävä pakollinen tarkastus tai 
pakollinen laajennettu tarkastus, ei toimin-
nallisista syistä pystytä tarkastamaan, on val-
vontaviranomaisen ilmoitettava asiasta Eu-
roopan yhteisön komissiolle. Samalla on il-
moitettava syy, minkä vuoksi tarkastus on jä-
tetty suorittamatta. 

 
14 § 

Aluksen pysäyttäminen, sen käytön rajoitta-
minen sekä sen varusteen, laitteen, toiminnon 

tai järjestelyn käytön kieltäminen 

Jos alusturvallisuudessa oleva vika tai puu-
te on sellainen, että aluksen käyttö siinä lii-
kenteessä, johon se on tarkoitettu, aiheuttaa 
vaaraa ihmishengelle tai välitöntä vaaraa 
alukselle, muulle liikenteelle tai meriympä-
ristölle, valvontaviranomaisen on tehtävä kir-
jallinen päätös aluksen pysäyttämisestä tai 
sen käytön rajoittamisesta taikka sen varus-
teen, laitteen, toiminnon tai järjestelyn käy-
tön kieltämisestä, kunnes vika tai puute on 
korjattu. Kirjallinen päätös on perusteltava ja 
siinä on annettava tieto kaikista niistä olosuh-
teista, jotka ovat johtaneet aluksen pysäyttä-
miseen.  

Valvontaviranomainen voi tehdä 1 momen-
tissa tarkoitetun päätöksen myös, jos lai-
vanisäntä tai aluksen päällikkö vastustaa tar-
kastusta tai jos valvontaviranomaiselle ei an-
neta niitä asiakirjoja, luetteloita tai tietoja, 
joita se on oikeutettu 6 §:n nojalla saamaan, 
taikka jos laivanisäntä tai aluksen päällikkö 
ei korjaa alusturvallisuudessa havaittua puu-
tetta tai epäkohtaa valvontaviranomaisen 
asettaman määräajan kuluessa. 

Päätöstä, jolla alus pysäytetään, sen käyttöä 
rajoitetaan tai sen varusteen, laitteen, toimin-
non tai järjestelyn käyttö kielletään, on heti 
noudatettava. Päätöksestä on viipymättä il-
moitettava aluksen päällikölle tai ulkomaisen 
aluksen ollessa kyseessä myös lippuvaltion 
lähimmälle edustustolle sekä liitettävä ilmoi-
tukseen tarkastuskertomus. Lisäksi asiasta on 
tarvittaessa ilmoitettava  nimetylle katsasta-
jalle tai hyväksytyille laitoksille, jotka vas-
taavat luokitustodistusten antamisesta. 

Jos 1 momentissa tarkoitettuja puutteita ei 
voida korjata tarkastussatamassa, valvontavi-
ranomainen voi antaa alukselle luvan jatkaa 
matkaansa lähimmälle, päällikön ja kyseisen 
viranomaisen valitsemalle soveltuvalle kor-
jaustelakalle, jos alus noudattaa lippuvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen määräämiä ja 
valvontaviranomaisen hyväksymiä ehtoja. 

 
 

14 b § 

Matkatietojen tallentimen tai ISM-
säännöstön mukaisten asiakirjojen puuttumi-

nen 

Valvontaviranomaisen on pysäytettävä ul-
komainen alus, jos sitä ei ole varustettu toi-
mivalla matkatietojen tallentimella niissä ta-
pauksissa, joissa matkatietojen tallentimen 
käyttö on PSC-direktiivin liitteen XII mukai-
sesti pakollista. Jos puutetta ei voida nopeasti 
korjata pysäyttämissatamassa, valvontavi-
ranomainen voi antaa alukselle luvan siirtyä 
lähimpään sopivaan satamaan, jossa puute on 
korjattava, tai keskeyttää pysäyttämisen eh-
dolla, että puute korjataan enintään 30 päivän 
kuluessa. 

Valvontaviranomaisen on lisäksi pysäytet-
tävä ulkomainen alus, jos tarkastuksessa käy 
ilmi, että alusten turvallisesta toiminnasta ja 
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ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä 
annetun kansainvälisen johtamissäännöstön 
(ISM-säännöstö) mukaisesti myönnettyä vaa-
timustenmukaisuusasiakirjaa tai turvallisuus-
johtamistodistusta ei ole aluksella, johon so-
velletaan ISM-säännöstöä. 

Jos tarkastuksessa ei havaita muita pysäyt-
tämiseen oikeuttavia puutteita kuin 2 mo-
mentissa säädetään, valvontaviranomainen 
voi peruuttaa pysäyttämismääräyksen, jotta 
vältetään sataman ruuhkautuminen. Valvon-
taviranomaisen on ilmoitettava päätöksestä 
välittömästi muiden jäsenvaltioiden toimival-
taisille viranomaisille. 

 
 

14 c §  

Aluksen satamaan pääsyn estäminen 

Valvontaviranomaisen on estettävä ulko-
maisen kaasu- tai kemikaalisäiliöaluksen, ir-
tolastialuksen, öljysäiliöaluksen tai matkusta-
ja-aluksen pääsy suomalaiseen satamaan, jos: 

1) aluksen lippuvaltio on Pariisin pöytäkir-
jan vuosikatsauksessa julkaistavalla mustalla 
listalla ja alus on edellisten 24 kuukauden ai-
kana pysäytetty useammin kuin kaksi kertaa 
Pariisin pöytäkirjan allekirjoittajavaltion sa-
tamaan; tai 

2) aluksen lippuvaltio on luokiteltu Pariisin 
pöytäkirjan vuosikatsauksessa julkaistavalla 
mustalla listalla erittäin suuren turvallisuus-
riskin tai suuren turvallisuusriskin valtioksi 
ja alus on edellisten 36 kuukauden aikana 
pysäytetty useammin kuin kerran Pariisin 
pöytäkirjan allekirjoittajavaltion satamaan. 

Valvontaviranomaisen on myös estettävä 
ulkomaisen aluksen saapuminen suomalai-
seen satamaan, jos 14 §:n 4 momentissa ja 
PSC-direktiivin 11 artiklan 1 kohdassa tar-
koitetuissa tapauksissa alus, joka lähtee me-
relle, ei täytä niitä ehtoja, jotka suomalaises-
sa satamassa olevat valvontaviranomaiset tai 
muussa jäsenvaltion tarkastussatamassa ole-
vat toimivaltaiset viranomaiset ovat asetta-
neet, tai kieltäytyy noudattamasta yleissopi-
musten asiaa koskevia vaatimuksia jättämällä 
saapumatta korjaustelakalle. Pääsy satamaan 
on estettävä, kunnes aluksen omistaja tai lai-
vanisäntä on esittänyt todisteet siitä, että alus 
täyttää kaikki yleissopimusten asiaan liittyvät 

vaatimukset, ja aluksen puutteet todennut 
valvontaviranomainen taikka aluksen puut-
teet todenneen jäsenvaltion toimivaltaiset vi-
ranomaiset ovat hyväksyneet ne. 

 Valvontaviranomainen voi yksittäistapa-
uksessa sallia aluksen pääsyn satamaan yli-
voimaisen esteen sattuessa, ylivoimaisesti 
tärkeämpien turvallisuusnäkökohtien vuoksi, 
puutteiden korjaamiseksi tai saastuttamisvaa-
ran poistamiseksi, jos aluksen omistaja, lai-
vanisäntä tai aluksen päällikkö on ryhtynyt 
aiheellisiin, valvontaviranomaisen hyväksy-
miin toimenpiteisiin turvallisen satamaantu-
lon varmistamiseksi. 

 
 
 

18 §  

Oikaisuvaatimus ja valitus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Oikaisuvaatimus ja valitus on tehtävä 30 

päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on kuitenkin tehtävä 14 
päivän kuluessa siitä päivästä, jona päällikkö 
tai laivaisäntä on saanut tiedon 14 tai 14 b 
§:ssä tarkoitetusta pysäyttämispäätöksestä tai 
14 c §:ssä tarkoitetusta satamaan pääsyn es-
tämispäätöksestä. 
 
 

19 §  

Oikaisuvaatimuksen ja muutoksenhaun vai-
kutus päätökseen 

Oikaisuvaatimuksen tekeminen tai valitus 
ei estä: 

1) 14 tai 14 b §:ssä tarkoitetun aluksen py-
säyttämistä, sen käytön rajoittamista eikä sen 
varusteen, laitteen, toiminnon tai järjestelyn 
käytön kieltämistä koskevan päätöksen täy-
täntöönpanoa; 

2) 14 c §:ssä tarkoitetun aluksen satamaan 
pääsyn estämistä koskevan päätöksen täytän-
töönpanoa; tai  

3) 17 h §:ssä tarkoitetun ro-ro-matkustaja-
aluksen tai suurnopeusmatkustaja-aluksen 
liikennöinnin estämistä koskevan päätöksen 
täytäntöönpanoa, ellei oikaisupäätöksen teki-
jä tai valitusviranomainen toisin määrää. 
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21 a §  

Kustannusten korvaaminen 

Jos 10, 11 ja 11 b §:ssä tarkoitetuissa tar-
kastuksissa havaitaan sellaisia puutteita, jot-
ka oikeuttavat aluksen pysäyttämiseen, on 
aluksen omistajan, laivanisännän tai hänen 
edustajansa korvattava kaikki tarkastuksiin 
liittyvät kustannukset.  

Jos alus pysäytetään 14 §:n 2 momentin 
mukaisesti asiakirjojen puutteellisuuden tai 
niiden puuttumisen vuoksi, aluksen omistaja 
tai laivanisäntä vastaa kaikista kuluista, joita 
valvontaviranomaiselle aluksen  pysäyttämi-
sestä aiheutuu. 

Valvontaviranomaisen 14 c §:n 2 momen-
tissa tarkoitetuista tarkastuksista aiheutuneet 
kustannukset on aluksen omistajan tai lai-
vanisännän korvattava. 

Pysäyttämistä ei saa peruuttaa ennen kuin 
kustannukset on kokonaan maksettu tai nii-
den maksamisesta on annettu riittävä vakuus. 

 
 

23 §  

Tarkemmat säännökset ja määräykset 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan PSC-
direktiivin täytäntöön panemiseksi säätää: 

1) tarkastettavien alusten määrästä ja tar-
kastettaviksi valittavista aluksista; 

2) eräiden alusten pakollisista tarkastuksis-
ta; 

3) asiakirjojen tarkastuksesta ja alusten 
yleisen kunnon toteamisesta; 

4) laivaväen pätevyyden ja viestintäkyvyn 
ja kielitaidon tarkastuksesta ottaen huomioon 
merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2001/25/EY asiaa koskevat sään-
nökset; 

5) yksityiskohtaisesta tarkastuksesta ja 
eräiden alusten laajennetusta tarkastuksesta; 

6) tarkastuskertomuksesta;  
7) laajennetun tarkastuksen kohteena ole-

vista alusluokista sekä eräiden alusten pakol-
lisesta laajennetusta tarkastuksesta; 

8) aluksen pysäyttämisperusteista; 
9) aluksen satamaan pääsyn estämistä kos-

kevista menettelyistä; 
10) tarkastusten ja pysäyttämisten seuran-

nasta; sekä 
11) tietojen antamisesta sekä tietojen vaih-

dosta valvontaviranomaisen, Euroopan yhtei-
sön komission, yhteisön jäsenvaltioiden asi-
anomaisten viranomaisten ja toimielinten se-
kä lippuvaltion hallinnon välillä 

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä        

kuuta 20   . 
————— 

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2004 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Ministeri  Johannes Koskinen 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 
 
 
 

Laki 

alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta  

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan alusturvallisuuden valvonnasta 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain 

(370/1995) 2 §:n  johdantokappale sekä  4—6, 10, 18  ja 20 kohta, 5 ja 7 §, 3 luvun otsikko, 
14 §, 18 §:n 4 momentti sekä 19 ja 23 §,  

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n johdantokappale sekä 4—6, 10, 18 ja 20 kohta sekä 19 § 
laissa 55/2002, 5 § osaksi laissa 1251/1997 sekä 18 §:n 4 momentti viimeksi mainitussa laissa, 
sekä 

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 55/2002, uusi 21—24 kohta sekä la-
kiin uusi 11 a— 11 c, 14 b, 14 c ja 21 a § seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Lakiehdotus 
 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) tarkastusdirektiivillä pakollisesta kat-
sastusjärjestelmästä säännöllisen ro-ro-
alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-
alusliikenteen turvallisen harjoittamisen 
varmistamiseksi annettua neuvoston direk-
tiiviä 1999/35/EY; 

 
 
5) SOLAS-yleissopimuksella vuoden 

1974 kansainvälistä yleissopimusta ihmis-
hengen turvallisuudesta merellä (SopS 
11/1981), sellaisena kuin se on 29 päivänä 
huhtikuuta 1999; 

6) non-SOLAS-direktiivillä matkustaja-
alusten turvallisuussäännöistä ja 
-määräyksistä annettua neuvoston direktii-
viä 98/18/EY; 
— — — — — — — — — — — — — —  

10) suurnopeusalussäännöstöllä suurno-
peusalusten kansainvälistä turvallisuus-
säännöstöä, joka sisältyy Kansainvälisen 

2 §  

Määritelmät 

Tässä laissa ja sen nojalla annetuissa ase-
tuksissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) tarkastusdirektiivillä pakollisesta kat-
sastusjärjestelmästä säännöllisen ro-ro-
alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-
alusliikenteen turvallisen harjoittamisen 
varmistamiseksi annettua neuvoston direk-
tiiviä 1999/35/EY, sellaisena kuin se on 
muutettuna Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiivillä 2002/84/EY; 

5) SOLAS-yleissopimuksella vuoden 1974 
kansainvälistä yleissopimusta ihmishengen 
turvallisuudesta merellä (SopS 11/1981) 
siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen; 

6) non-SOLAS-direktiivillä matkustaja-
alusten turvallisuussäännöistä ja 
-määräyksistä annettua neuvoston direktii-
viä 98/18/EY, sellaisena kuin se on muutet-
tuna ja Suomessa täytäntöön pantuna; 

— — — — — — — — — — — — —   
10) suurnopeusalussäännöstöllä suurno-

peusalusten kansainvälistä turvallisuus-
säännöstöä, joka sisältyy Kansainvälisen 
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merenkulkujärjestön (IMO) meriturvalli-
suuskomitean 20 päivänä toukokuuta 1994 
antamaan päätöslauselmaan MSC.36 (63), 
sellaisena kuin se on 29 päivänä huhtikuuta 
1999; 
— — — — — — — — — — — — — —  

18) luokituslaitosdirektiivillä alusten tar-
kastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja 
laitoksia sekä merenkulun viranomaisten 
asiaan liittyviä toimia koskevista yhteisistä 
säännöistä ja standardeista annettua neuvos-
ton direktiiviä 94/57/EY, sellaisena kuin se 
on muutettuna komission direktiivillä 
97/58/EY; 
— — — — — — — — — — — — — —  

20) pätevällä tarkastajalla virkamiestä tai 
muuta henkilöä, jonka jäsenvaltion toimi-
valtainen viranomainen on asianmukaisesti 
valtuuttanut suorittamaan todistuskirjojen 
myöntämiseen liittyviä katsastuksia ja tar-
kastuksia ja joka täyttää tarkastusdirektiivin 
liitteessä V tarkemmin esitetyt pätevyyttä ja 
riippumattomuutta koskevat vaatimukset. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5 § 

Valvontaviranomaiset 

Merenkulkulaitos valvoo alusturvallisuu-
desta annettujen säännösten ja määräysten 
noudattamista. 

merenkulkujärjestön (IMO) meriturvalli-
suuskomitean 20 päivänä toukokuuta 1994 
antamaan päätöslauselmaan MSC.36 (63) 
siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen; 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

18) luokituslaitosdirektiivillä alusten tar-
kastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja 
laitoksia sekä merenkulun viranomaisten 
asiaan liittyviä toimia koskevista yhteisistä 
säännöistä ja standardeista annettua neuvos-
ton direktiiviä 94/57/EY, sellaisena kuin se 
on muutettuna ja Suomessa täytäntöön pan-
tuna; 
— — — — — — — — — — — — — —  

20) pätevällä tarkastajalla virkamiestä tai 
muuta henkilöä, jonka jäsenvaltion toimi-
valtainen viranomainen on asianmukaisesti 
valtuuttanut suorittamaan todistuskirjojen 
myöntämiseen liittyviä katsastuksia ja tar-
kastuksia ja joka täyttää tarkastusdirektiivin 
liitteessä V tarkemmin esitetyt pätevyyttä ja 
riippumattomuutta koskevat vaatimukset; 

21) PSC-direktiivillä satamavaltioiden 
suorittamasta alusten valvonnasta annettua 
neuvoston direktiiviä 95/21/EY  sellaisena 
kuin se on muutettuna neuvoston direktiivil-
lä 98/25/EY, komission direktiivillä 
98/42/EY, komission direktiivillä 
1999/97/EY, Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiivillä 2001/106/EY sekä Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston direktii-
villä 2002/84/EY; 

22) lippuvaltiolla sitä valtiota, jonka li-
pun alla aluksella on oikeus purjehtia;  

23) Pariisin pöytäkirjalla Pariisissa 26 
päivänä tammikuuta 1982 allekirjoitettua  
satamavaltioiden harjoittamaa tarkastus-
toimintaa koskevaa yhteisymmärryspöytä-
kirjaa siihen myöhemmin tehtyine muutok-
sineen;  

24) laajennetulla tarkastuksella PSC-
direktiivin 7 artiklassa ja liitteessä V tarkoi-
tettua tarkastusta. 

 
5 §  

Valvontaviranomaiset 

Merenkulkulaitos valvoo alusturvallisuu-
desta annettujen säännösten ja määräysten 
noudattamista ja huolehtii PSC-direktiivin 
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Merenkulkulaitoksen alusturvallisuusasi-

oita hoitavan yksikön päällikkö ja hänen 
määräämänsä virkamies ovat tässä laissa 
tarkoitettuja valvontaviranomaisia. 

  
Valvontaviranomaisina toimivien virka-

miesten pätevyydestä säädetään asetuksella. 
 
 
 
 
 
 
 

7 § 

Tarkastusten toimittaminen aluksilla 

 
Alusturvallisuuden tarkastuksia on tehtä-

vä niin usein ja niin tehokkaasti kuin val-
vonnan kannalta on tarpeellista ja Suomea 
velvoittavat kansainväliset sopimukset tai 
kansalliset säännökset ja määräykset sitä 
edellyttävät. 

Alusturvallisuuden tarkastus on toimitet-
tava siten, että valvonnan tarkoitus saadaan 
toteutetuksi aiheuttamatta tarpeetonta häi-
riötä aluksen toiminnalle. 

 
 
 
 
 
 
 
Alusturvallisuuden tarkastamisesta on il-

moitettava laivanisännälle tai päällikölle. 
Heidän poissaolonsa ei ole esteenä tarkas-
tuksen toimittamiselle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mukaisista ilmoituksista ja tietojen antami-
sesta sekä tietojen vaihdosta. 

Merenkulkulaitoksessa meriturvallisuu-
desta vastaava johtaja ja hänen määrää-
mänsä Merenkulkulaitoksen virkamies ovat 
tässä laissa tarkoitettuja valvontaviranomai-
sia. 

Valvontaviranomaisina voivat toimia vain 
henkilöt, jotka täyttävät PSC-direktiivin liit-
teessä VII esitetyt vaatimukset. Valvontavi-
ranomaisella on oltava Merenkulkulaitok-
sen antama todistus, joka osoittaa, että 
henkilö on valtuutettu suorittamaan tarkas-
tuksia. Todistuksen sisällöstä säädetään 
valtioneuvoston asetuksella.  
 

7 §  

Tarkastusten toimittaminen aluksilla ja tar-
kastuskertomus 

Alusturvallisuuden tarkastuksia on tehtä-
vä niin usein ja niin tehokkaasti kuin val-
vonnan kannalta on tarpeellista ja Suomea 
velvoittavat kansainväliset sopimukset tai 
kansalliset säännökset ja määräykset sitä 
edellyttävät. 

Jos ulkomaisen aluksen lippuvaltio ei ole 
ratifioinut merenkulkijoiden koulutusta, pä-
tevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaa vuo-
den 1978 kansainvälistä yleissopimusta 
(SopS 22/1984), jäljempänä STCW-
yleissopimus, valvontaviranomaisen on tar-
kastettava laivaväen pätevyys. Laivaväen 
pätevyys on lisäksi tarkastettava, jos on sel-
vät perusteet uskoa, että STCW-
yleisopimuksen mukaisia vahdinpitovaati-
muksia ei ole noudatettu. 

Valvontaviranomaisen on lisäksi tarkas-
tettava ulkomaisen matkustaja-aluksen ja 
säiliöaluksen laivaväen viestintäkyky ja kie-
litaito sen varmistamiseksi, että  laivaväki 
pystyy välittämään keskenään turvallisuutta 
koskevia tietoja ja vaihtamaan tietoja mais-
sa olevien viranomaisten kanssa. Samoin 
valvontaviranomaisen on tarkastettava, että 
ulkomaisella matkustaja-aluksella matkus-
tajia hätätilanteessa auttamaan nimetty 
henkilö pystyy välittämään matkustajille 
riittävästi tietoa tällaisessa tilanteessa. 

Alusturvallisuuden tarkastus on toimitet-
tava siten, että valvonnan tarkoitus saadaan 
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3 luku 

Alusturvallisuuden toteaminen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

toteutetuksi aiheuttamatta tarpeetonta häi-
riötä aluksen toiminnalle. Alusturvallisuu-
den tarkastamisesta on ilmoitettava lai-
vanisännälle tai päällikölle. Heidän poissa-
olonsa ei ole esteenä tarkastuksen toimit-
tamiselle. 

Valvontaviranomaisen on laadittava tar-
kastuksesta PSC-direktiivin liitteen X mu-
kainen tarkastuskertomus. Tarkastuskerto-
muksesta on toimitettava jäljennös aluksen 
päällikölle. 

 
 
 

3 luku 

Alusturvallisuuden toteaminen ja aluksesta 
tehtävä ennakkoilmoitus  

11 a § 

Ennakkoilmoitus 

PSC-direktiivissä tarkoitettuun laajenne-
tun tarkastuksen kohteena olevaan alus-
luokkaan kuuluvan aluksen päällikön tai 
laivanisännän on toimitettava valvontavi-
ranomaiselle kussakin suomalaisessa sata-
massa, jossa alus käy sen jälkeen, kun vii-
meisestä laajennetusta tarkastuksesta on 
kulunut 12 kuukautta, PSC-direktiivin liit-
teessä V tarkoitetut tiedot viimeistään kol-
me päivää ennen aluksen laskettua sata-
maan saapumisaikaa tai ennen edellisestä 
satamasta lähtöä, jos matkan oletetaan kes-
tävän alle kolme päivää. 

 
 

11 b § 

Laajennettu tarkastus 

PSC-direktiivissä tarkoitettuun laajenne-
tun tarkastuksen kohteena olevaan alus-
luokkaan kuuluvalle alukselle voidaan teh-
dä laajennettu tarkastus 12 kuukauden ku-
luttua siitä, kun sille on tehty edellinen laa-
jennettu tarkastus jossain Pariisin pöytäkir-
jan allekirjoittajavaltion satamassa. Aluk-
selle on tehtävä laajennettu tarkastus sen 
mukaisesti kuin PSC-direktiivissä sääde-
tään. 
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14 § 

Aluksen pysäyttäminen, sen käytön rajoit-
taminen sekä sen varusteen, laitteen, toi-
minnon tai järjestelyn käytön kieltäminen 

Jos alusturvallisuudessa oleva vika tai 
puute on sellainen, että aluksen käyttö siinä 
liikenteessä, johon se on tarkoitettu, aiheut-
taa vaaraa ihmishengelle tai välitöntä vaaraa 
alukselle, muulle liikenteelle tai meriympä-
ristölle, valvontaviranomaisen on tehtävä 
päätös aluksen pysäyttämisestä tai sen käy-
tön rajoittamisesta taikka sen varusteen, 
laitteen, toiminnon tai järjestelyn käytön 
kieltämisestä, kunnes vika  tai puute on kor-
jattu. 

 
 
 
Valvontaviranomainen voi tehdä edellä 

mainitun päätöksen myös, jos laivanisäntä 
tai aluksen päällikkö vastustaa tarkastusta 
tai jos valvontaviranomaiselle ei anneta nii-
tä asiakirjoja, luetteloita tai tietoja, joita se 
on oikeutettu 6 §:n nojalla saamaan, taikka 
jos laivanisäntä tai aluksen päällikkö ei kor-
jaa alusturvallisuudessa havaittua puutetta 
tai epäkohtaa valvontaviranomaisen asetta-
man määräajan kuluessa. 

Päätöstä, jolla alus pysäytetään, sen käyt-
töä rajoitetaan tai sen varusteen, laitteen 
toiminnon, tai järjestelyn käyttö kielletään, 
on heti noudatettava. Päätöksestä on viipy-
mättä ilmoitettava aluksen päällikölle tai 
ulkomaisen aluksen ollessa kyseessä myös 
lippuvaltion lähimmälle edustustolle. 

 
 

11 c § 

Poikkeukset 

Jos tiettyjä aluksia, joille PSC-direktiivin 
mukaan on tehtävä pakollinen tarkastus tai 
pakollinen laajennettu tarkastus, ei toimin-
nallisista syistä pystytä tarkastamaan, on 
valvontaviranomaisen ilmoitettava asiasta 
Euroopan yhteisön komissiolle. Samalla on 
ilmoitettava syy, minkä vuoksi tarkastus on 
jätetty suorittamatta. 

 
14 § 

Aluksen pysäyttäminen, sen käytön rajoit-
taminen sekä sen varusteen, laitteen, toi-
minnon tai järjestelyn käytön kieltäminen 

Jos alusturvallisuudessa oleva vika tai 
puute on sellainen, että aluksen käyttö siinä 
liikenteessä, johon se on tarkoitettu, aiheut-
taa vaaraa ihmishengelle tai välitöntä vaaraa 
alukselle, muulle liikenteelle tai meriympä-
ristölle, valvontaviranomaisen on tehtävä 
kirjallinen päätös aluksen pysäyttämisestä 
tai sen käytön rajoittamisesta taikka sen va-
rusteen, laitteen, toiminnon tai järjestelyn 
käytön kieltämisestä, kunnes vika tai puute 
on korjattu. Kirjallinen päätös on perustel-
tava ja siinä on annettava tieto kaikista 
niistä olosuhteista, jotka ovat johtaneet 
aluksen pysäyttämiseen.  

Valvontaviranomainen voi tehdä 1 mo-
mentissa tarkoitetun päätöksen myös, jos 
laivanisäntä tai aluksen päällikkö vastustaa 
tarkastusta tai jos valvontaviranomaiselle ei 
anneta niitä asiakirjoja, luetteloita tai tieto-
ja, joita se on oikeutettu 6 §:n nojalla saa-
maan, taikka jos laivanisäntä tai aluksen 
päällikkö ei korjaa alusturvallisuudessa ha-
vaittua puutetta tai epäkohtaa valvontavi-
ranomaisen asettaman määräajan kuluessa. 

Päätöstä, jolla alus pysäytetään, sen käyt-
töä rajoitetaan tai sen varusteen, laitteen, 
toiminnon tai järjestelyn käyttö kielletään, 
on heti noudatettava. Päätöksestä on viipy-
mättä ilmoitettava aluksen päällikölle tai 
ulkomaisen aluksen ollessa kyseessä myös 
lippuvaltion lähimmälle edustustolle sekä 
liitettävä ilmoitukseen tarkastuskertomus. 
Lisäksi asiasta on tarvittaessa ilmoitettava  
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nimetylle katsastajalle tai hyväksytyille lai-
toksille, jotka vastaavat luokitustodistusten 
antamisesta. 

Jos 1 momentissa tarkoitettuja puutteita 
ei voida korjata tarkastussatamassa, val-
vontaviranomainen voi antaa alukselle lu-
van jatkaa matkaansa lähimmälle, päälli-
kön ja kyseisen viranomaisen valitsemalle 
soveltuvalle korjaustelakalle, jos alus nou-
dattaa lippuvaltion toimivaltaisen viran-
omaisen määräämiä ja valvontaviranomai-
sen hyväksymiä ehtoja. 

 
 
 
 

14 b § 

Matkatietojen tallentimen tai ISM-
säännöstön mukaisten asiakirjojen puuttu-

minen 

Valvontaviranomaisen on pysäytettävä 
ulkomainen alus, jos sitä ei ole varustettu 
toimivalla matkatietojen tallentimella niissä 
tapauksissa, joissa matkatietojen tallenti-
men käyttö on PSC-direktiivin liitteen XII 
mukaisesti pakollista. Jos puutetta ei voida 
nopeasti korjata pysäyttämissatamassa, 
valvontaviranomainen voi antaa alukselle 
luvan siirtyä lähimpään sopivaan sata-
maan, jossa puute on korjattava, tai kes-
keyttää pysäyttämisen ehdolla, että puute 
korjataan enintään 30 päivän kuluessa. 

Valvontaviranomaisen on lisäksi pysäy-
tettävä ulkomainen alus, jos tarkastuksessa 
käy ilmi, että alusten turvallisesta toimin-
nasta ja ympäristön pilaantumisen ehkäi-
semisestä annetun kansainvälisen johtamis-
säännöstön (ISM-säännöstö) mukaisesti 
myönnettyä vaatimustenmukaisuusasiakir-
jaa tai turvallisuusjohtamistodistusta ei ole 
aluksella, johon sovelletaan ISM-
säännöstöä. 

Jos tarkastuksessa ei havaita muita py-
säyttämiseen oikeuttavia puutteita kuin 2 
momentissa säädetään, valvontaviranomai-
nen voi peruuttaa pysäyttämismääräyksen, 
jotta vältetään sataman ruuhkautuminen. 
Valvontaviranomaisen on ilmoitettava pää-
töksestä välittömästi muiden jäsenvaltioi-
den toimivaltaisille viranomaisille. 
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14 c §  

Aluksen satamaan pääsyn estäminen 

Valvontaviranomaisen on estettävä ulko-
maisen kaasu- tai kemikaalisäiliöaluksen, 
irtolastialuksen, öljysäiliöaluksen tai mat-
kustaja-aluksen pääsy suomalaiseen sata-
maan, jos: 

1) aluksen lippuvaltio on Pariisin pöytä-
kirjan vuosikatsauksessa julkaistavalla 
mustalla listalla ja alus on edellisten 24 
kuukauden aikana pysäytetty useammin 
kuin kaksi kertaa Pariisin pöytäkirjan alle-
kirjoittajavaltion satamaan; tai 

2) aluksen lippuvaltio on luokiteltu Parii-
sin pöytäkirjan vuosikatsauksessa julkaista-
valla mustalla listalla erittäin suuren tur-
vallisuusriskin tai suuren turvallisuusriskin 
valtioksi ja alus on edellisten 36 kuukauden 
aikana pysäytetty useammin kuin kerran 
Pariisin pöytäkirjan allekirjoittajavaltion 
satamaan. 

Valvontaviranomaisen on myös estettävä 
ulkomaisen aluksen saapuminen suomalai-
seen satamaan, jos 14 §:n 4 momentissa ja 
PSC-direktiivin 11 artiklan 1 kohdassa tar-
koitetuissa tapauksissa alus, joka lähtee 
merelle, ei täytä niitä ehtoja, jotka suoma-
laisessa satamassa olevat valvontaviran-
omaiset tai muussa jäsenvaltion tarkastus-
satamassa olevat toimivaltaiset viranomai-
set ovat asettaneet, tai kieltäytyy noudatta-
masta yleissopimusten asiaa koskevia vaa-
timuksia jättämällä saapumatta korjauste-
lakalle. Pääsy satamaan on estettävä, kun-
nes aluksen omistaja tai laivanisäntä on 
esittänyt todisteet siitä, että alus täyttää 
kaikki yleissopimusten asiaan liittyvät vaa-
timukset, ja aluksen puutteet todennut val-
vontaviranomainen taikka aluksen puutteet 
todenneen jäsenvaltion toimivaltaiset vi-
ranomaiset ovat hyväksyneet ne. 

Valvontaviranomainen voi yksittäista-
pauksessa sallia aluksen pääsyn satamaan 
ylivoimaisen esteen sattuessa, ylivoimaisesti 
tärkeämpien turvallisuusnäkökohtien vuok-
si, puutteiden korjaamiseksi tai saastutta-
misvaaran poistamiseksi, jos aluksen omis-
taja, laivanisäntä tai aluksen päällikkö on 
ryhtynyt aiheellisiin, valvontaviranomaisen 
hyväksymiin toimenpiteisiin turvallisen sa-
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18 § 

Oikaisuvaatimus ja valitus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Oikaisuvaatimus ja valitus on tehtävä 30 

päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannis-
ta. Oikaisuvaatimus on kuitenkin tehtävä 14  
päivän kuluessa siitä hetkestä, jona päällik-
kö tai laivanisäntä on saanut tiedon 14 §:ssä 
tarkoitetusta pysäyttämispäätöksestä. 

 
 
 

19 § 

Oikaisuvaatimuksen ja muutoksenhaun vai-
kutus päätökseen 

Oikaisuvaatimuksen tekeminen tai valitus 
ei estä 14 §:ssä tarkoitetun aluksen pysäyt-
tämistä, sen käytön rajoittamista eikä sen 
varusteen, laitteen, toiminnon tai järjestelyn 
käytön kieltämistä koskevan päätöksen tai 
17 h §:ssä tarkoitetun ro-ro-matkustaja-
aluksen tai suurnopeusmatkustaja-aluksen 
liikennöinnin estämistä koskevan päätöksen 
täytäntöönpanoa, ellei oikaisupäätöksen te-
kijä tai valitusviranomainen toisin määrää. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tamaantulon varmistamiseksi. 
 

18 §  

Oikaisuvaatimus ja valitus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Oikaisuvaatimus ja valitus on tehtävä 30 

päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannis-
ta. Oikaisuvaatimus on kuitenkin tehtävä 14 
päivän kuluessa siitä päivästä, jona päällik-
kö tai laivaisäntä on saanut tiedon 14 tai 14 
b §:ssä tarkoitetusta pysäyttämispäätöksestä 
tai 14 c §:ssä tarkoitetusta satamaan pää-
syn estämispäätöksestä. 

 
19 § 

Oikaisuvaatimuksen ja muutoksenhaun vai-
kutus päätökseen 

Oikaisuvaatimuksen tekeminen tai valitus 
ei estä: 

1) 14 tai 14 b §:ssä tarkoitetun aluksen 
pysäyttämistä, sen käytön rajoittamista eikä 
sen varusteen, laitteen, toiminnon tai järjes-
telyn käytön kieltämistä koskevan päätök-
sen täytäntöönpanoa; 

2) 14 c §:ssä tarkoitetun aluksen sata-
maan pääsyn estämistä koskevan päätöksen 
täytäntöönpanoa; tai  

3) 17 h §:ssä tarkoitetun ro-ro-matkustaja-
aluksen tai suurnopeusmatkustaja-aluksen 
liikennöinnin estämistä koskevan päätöksen 
täytäntöönpanoa, ellei oikaisupäätöksen te-
kijä tai valitusviranomainen toisin määrää. 

 
21 a §  

Kustannusten korvaaminen 

Jos 10, 11 ja 11 b §:ssä tarkoitetuissa 
tarkastuksissa havaitaan sellaisia puutteita, 
jotka oikeuttavat aluksen pysäyttämiseen, 
on aluksen omistajan, laivanisännän tai hä-
nen edustajansa korvattava kaikki tarkas-
tuksiin liittyvät kustannukset.  

Jos alus pysäytetään 14 §:n 2 momentin 
mukaisesti asiakirjojen puutteellisuuden tai 
niiden puuttumisen vuoksi, aluksen omistaja 
tai laivanisäntä vastaa kaikista kuluista, 
joita valvontaviranomaiselle aluksen  py-
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23 § 

Tarkemmat säännökset ja määräykset 

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän-
töönpanosta annetaan asetuksella. 
 

Liikenneministeriö voi, sen mukaan kuin 
asetuksella säädetään antaa tarkempia 
säännöksiä alusturvallisuuden valvonnasta. 
Lisäksi merenkulkulaitos voi, sen mukaan 
kuin asetuksella säädetään, antaa tarkem-
pia määräyksiä alusturvallisuuden valvon-
taan liittyvistä teknisistä yksityiskohdista. 

 
 

säyttämisestä aiheutuu. 
Valvontaviranomaisen 14 c §:n 2 momen-

tissa tarkoitetuista tarkastuksista aiheutu-
neet kustannukset on aluksen omistajan tai 
laivanisännän korvattava. 

Pysäyttämistä ei saa peruuttaa ennen 
kuin kustannukset on kokonaan maksettu tai 
niiden maksamisesta on annettu riittävä va-
kuus. 

 
23 §  

Tarkemmat säännökset ja määräykset 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan 
PSC-direktiivin täytäntöön panemiseksi 
säätää: 

1) tarkastettavien alusten määrästä ja 
tarkastettaviksi valittavista aluksista; 

2) eräiden alusten pakollisista tarkastuk-
sista; 

3) asiakirjojen tarkastuksesta ja alusten 
yleisen kunnon toteamisesta; 

4) laivaväen pätevyyden ja viestintäkyvyn 
ja kielitaidon tarkastuksesta ottaen huomi-
oon merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuk-
sesta annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2001/25/EY asiaa 
koskevat säännökset; 

5) yksityiskohtaisesta tarkastuksesta ja 
eräiden alusten laajennetusta tarkastukses-
ta; 

6) tarkastuskertomuksesta;  
7) laajennetun tarkastuksen kohteena ole-

vista alusluokista sekä eräiden alusten pa-
kollisesta laajennetusta tarkastuksesta; 

8) aluksen pysäyttämisperusteista; 
9) aluksen satamaan pääsyn estämistä 

koskevista menettelyistä; 
10) tarkastusten ja pysäyttämisten seu-

rannasta; sekä 
11) tietojen antamisesta sekä tietojen 

vaihdosta valvontaviranomaisen, Euroopan 
yhteisön komission, yhteisön jäsenvaltioi-
den asianomaisten viranomaisten ja toimie-
linten sekä lippuvaltion hallinnon välillä 

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä        

kuuta 20   . 
——— 

 
 


