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Hallituksen esitys Eduskunnalle alusliikennepalvelu-
laiksi 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi alus-

liikennepalvelulaki. Lailla kumottaisiin vesi-
liikenteen ohjaamista koskeva vesiliikenne-
lain säännös.  

Laissa tarkoitettuja alusliikennepalveluja 
olisivat tiedotukset, navigointiapu ja aluslii-
kenteen järjestely. Lailla säädettäisiin aluslii-
kenteen valvontaa ja ohjausta koskevan alus-
liikennepalvelun perustamisesta. Liikenne- ja 
viestintäministeriö olisi laissa tarkoitettu 
toimivaltainen viranomainen, joka perustaisi 
alusliikennepalvelun. Alusliikennepalvelua 
ylläpitäisi se Merenkulkulaitoksen yksikkö, 
jolle tehtävä on laitoksen työjärjestyksessä 
määrätty. Alusliikennepalvelun ylläpitäjää 
kutsuttaisiin VTS-viranomaiseksi ja aluetta, 
jolla alusliikennepalvelua ylläpidetään, VTS-
alueeksi. 

Perustamispäätöksessä vahvistettaisiin, mi-
tä alusliikennepalveluja kullakin VTS-
alueella annetaan. VTS-viranomainen voisi 
myös tilapäisesti ohjata liikennettä erityisti-
lanteissa.  

VTS-viranomainen voisi ylläpitää aluslii-
kennepalvelua myös yhteistyössä muiden vi-

ranomaisten tai satamanpitäjien kanssa. La-
kiehdotus ei estä sitä, että satama-alueilla 
alusliikenteen ohjausta ja valvontaa voisivat 
ylläpitää myös satamanpitäjät. 

Alusliikennepalvelulaki sisältäisi muun 
muassa säännöksiä alusliikennepalvelun si-
sällöstä, VTS-viranomaisen henkilöstön pä-
tevyydestä ja VTS-viranomaisen toimivallas-
ta ja velvollisuuksista.  

Laissa olisi myös säännökset alusten vel-
vollisuudesta osallistua alusliikennepalve-
luun. Osallistuminen sisältää muun muassa 
alusten ilmoittautumisvelvollisuuden. Lisäksi 
laki sisältäisi säännöksiä muun muassa aluk-
sen päällikön vastuusta ja velvollisuudesta 
tehdä ilmoituksia merellä tapahtuvista vaara-
tilanteista ja onnettomuuksista. 

Esityksellä pantaisiin tietyiltä osin täytän-
töön alusliikennettä koskevan yhteisön seu-
ranta- ja tietojärjestelmän perustamisesta an-
nettu Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivi.  

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi-
maan kesällä 2005. 

 
————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
 
1.  Nykyt i la  

1.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Vesiliikennelain (463/1996) 14 §:ssä sää-
detään, että Merenkulkulaitos voi vesiliiken-
teen ohjaamiseksi ja siihen liittyvää valvon-
taa varten antaa vesikulkuneuvolla liikkumis-
ta koskevia ohjeita ja määräyksiä. Vesilii-
kennelain perustelujen (HE 66/1996 vp) mu-
kaan hallituksen esitystä annettaessa Suomen 
rannikolla toteutettiin parhaillaan merenku-
lun ohjaus- ja valvontajärjestelmiä (VTS). 
Pykälässä säädettiin siten lakitasolla uusien 
alueellisten VTS-asemien toiminnasta. 

Tarkemmat määräykset alusliikenteen oh-
jaus- ja tukipalvelusta (VTS) sisältyvät 14 
päivänä huhtikuuta 1997 annettuun meren-
kulkuhallituksen päätökseen (Dnro 1/00/97). 
Päätös sisältää muun muassa palvelun järjes-
tämis- ja hyväksymisedellytyksiä sekä VTS-
keskuksen ja aluksen velvollisuuksia koske-
via määräyksiä. 

Merenkulkulaitoksen asettama työryhmä 
laati VTS-käsikirjan, jossa kansainväliset so-
pimukset, käytäntö ja kotimainen lainsäädän-
tö otettiin huomioon. Käsikirjassa on ohjeita 
VTS-palvelun järjestämisestä, suunnittelusta 
ja perustamisesta, VTS-keskuksen sisäisten 
ja ulkoisten toimintatapojen ohjeistuksesta 
sekä henkilöstön valinnan kriteereistä.  

Merenkulkulaitos on keskittänyt kaiken 
meriliikenteen valvonnan VTS-keskuksiin. 
Suomessa toimii nyt kuusi merenkulkupiirien 
perustamaa VTS-keskusta ja alusliikenteen 
ohjaus- ja tukipalvelu, jäljempänä alusliiken-
nepalvelu, kattaa lähes kaikki kauppameren-
kulun väylät. Kaikki olemassa olevat VTS-
keskukset ovat merenkulkupiirien ylläpitä-
miä joko yksin tai yhteistyössä muiden vi-
ranomaisten tai satamanpitäjien kanssa. 
Suomen alusliikennepalvelu on järjestetty pe-
rustuen vesiliikennelakiin ja merenkulkuhal-
lituksen päätökseen sekä kansainvälisiin so-
pimuksiin ja suosituksiin. Alusliikennepalve-
luja järjestävä viranomainen eli Merenkulku-

laitos voi päättää, minne se perustaa VTS-
keskuksen ja minkä tasoisia palveluja se pi-
tää tarkoituksenmukaisena tuottaa. Valittu 
palvelutaso ohjaa alusliikennepalvelun hen-
kilökunnan pätevyyttä ja teknistä tasoa, joi-
den molempien on oltava sellaiset, että pal-
velutaso voidaan ylläpitää.  

Teknisenä ratkaisuna alusliikennepalvelu 
muodostuu VTS-keskuksesta ja sen toiminta-
alueelle sijoitetuista sensoreista. VTS-kes-
kuksen työasemalla on ohjaus- ja käyttölait-
teet VTS-järjestelmälle sekä radio-, tutka-
verkko- ja muille erillislaitteille. VTS-alueen 
tilannekuva esitetään näytöllä, joka pohjau-
tuu elektroniseen karttaesitysjärjestelmään. 
Lisäksi VTS-keskukset on liitetty Merenkul-
kulaitoksen verkon kautta muiden organisaa-
tioiden järjestelmiin niin, että VTS-keskukset 
voivat lukea ja päivittää tietokantaansa muun 
muassa säähavainnoilla rannikkoasemilta, 
meriveden korkeustiedoilla ja jäätilanneku-
valla. VTS-järjestelmät käyttävät yhteistyös-
sä muiden viranomaisten järjestelmien kans-
sa samoja sensoreita ja tiedonsiirtojärjestel-
miä, jolloin käytettyjen sensorien määrä voi-
daan optimoida.  

Alusliikennepalvelu palvelee myös jään-
murtopalvelua. Jäänmurtotoiminnassa voi-
daan hyödyntää VTS-keskusten reaaliaikaista 
tilannekuvaa. Merkittävää yhteistyötä jään-
murtajien ja VTS-keskusten välillä tehdään 
joka talvi alusten reittivalintojen ohjauksessa 
jo satamasta lähdettäessä tai VTS-alueelle 
tultaessa. Tätä on mahdollista ja tarpeellista 
kehittää jäänmurron palvelutuotannon siirryt-
tyä Merenkulkulaitoksesta Varustamoliike-
laitokseen.  

Merenkulkulaitoksella on meripelastukseen 
ja aluevalvontaan liittyviä velvoitteita, joita 
hoidetaan alusliikennepalvelun avulla. Alus-
liikennepalvelu ohjaa liikennettä niin, ettei se 
häiritse pelastustapahtumaa, sekä ehkäisee 
enemmät vaaratilanteet. Yleisillä kulku-
väylillä toimivilla VTS-keskuksilla on Suo-
men vesialueella ja Saimaan kanavan vuok-
ra-alueella erinomaiset mahdollisuudet tukea 
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meripelastustoimintaa omilla järjestelmillään 
ja organisaatiollaan. Sama koskee Suomen-
lahden kansainvälistä merialuetta, jolla 1 
päivänä heinäkuuta 2004 on otettu käyttöön 
pakollinen alusten ilmoittautumisjärjestelmä 
(GOFREP).  

Alusliikennepalvelu ei ole vaihtoehto luot-
sin käytölle eikä luotsin käyttö toisaalta va-
pauta alusta osallistumasta alusliikennepalve-
luun. Luotsauslain (940/2003) 2 §:n mukaan 
luotsauksella tarkoitetaan alusten ohjailuun 
liittyvää toimintaa, jossa luotsi toimii aluksen 
päällikön neuvonantajana sekä vesialueen ja 
merenkulun asiantuntijana. Luotsi täydentää 
alusliikennepalveluja antamalla päällikölle 
navigointiavun lisäksi apua myös alusliiken-
nepalvelun tiedonantojen ja ohjeiden hyö-
dyntämisessä. Alusliikennepalvelu täydentää 
luotsausta antamalla luotsille tietoa muun 
muassa muiden alusten liikkeistä, väylien 
kunnosta ja sääolosuhteista. Merenkulkupii-
reillä on alueellaan luotsaukseen ja väylänpi-
toon liittyviä viranomaistehtäviä, joiden hoi-
tamisessa alusliikennepalvelua voidaan hyö-
dyntää. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi 
luotsinkäyttövelvollisuuden ja luotsaustoi-
minnan sekä aluksen päällikölle myönnet-
tyyn linjaluotsinkirjaan perustuvan luotsin-
käyttövapauden ja muiden erivapauksien 
käytön valvonta. Väylien käyttöä ja turvalait-
teiden toiminnan varmuutta voidaan aluslii-
kennepalvelun avulla seurata ja reagoida no-
peasti erilaisiin tilanteisiin.  
 
1.2. Kansainvälinen kehitys sekä EU:n 

lainsäädäntö ja ulkomainen lainsää-
däntö 

Kansainvälinen kehitys  

Vuonna 1982 Euroopan talousyhteisön mi-
nisterineuvosto päätti yhteistyöstä, jonka ta-
voitteena oli alusten yhteentörmäysten ja ka-
rilleajojen vähentäminen Euroopan vesillä. 
Yhteistyön päätavoitteena oli lisätä resursseja 
VTS-järjestelmien rakentamiseen, laatia suo-
situkset niiden rakentamisesta ja edistää tut-
kimusta alalla. Tämän seurauksena lähes jo-
kaisessa Euroopan rantavaltiossa on olemas-
sa VTS-järjestelmät alusliikenteen turvalli-
suuden ja tehokkuuden sekä ympäristönsuo-
jelun parantamiseksi.  

Kansainvälisen merenkulkujärjestön, jäl-
jempänä IMO, meriturvallisuuskomitean pää-
töslauselmalla  MSC.65(68) lisättiin vuonna 
1997 ihmishengen turvallisuudesta merellä 
vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleisso-
pimuksen (SopS 11/1981), jäljempänä SO-
LAS-yleissopimus, liitteen V lukuun aluslii-
kennepalveluja koskeva sääntö. Säännön 
mukaan jäsenvaltiot sitoutuvat huolehtimaan 
alusliikennepalvelujen perustamisesta, jos se 
niiden mielestä on perusteltavissa liikenteen 
määrällä tai riskin asteella. Sopimusmuutos 
tuli kansainvälisesti ja myös Suomen osalta 
voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1999. Ohjeet 
alusliikennepalveluista on hyväksytty IMO:n 
päätöslauselmalla A.857(20). Päätöslausel-
massa on annettu ohjeet VTS-järjestelmien 
perustamisesta liikenteellisesti ja ympäris-
tönsuojelullisesti kriittisiin paikkoihin, niiden 
operatiivisesta järjestämisestä ja ylläpitämi-
sestä sekä henkilökunnan koulutuksesta. Sitä 
tulisi soveltaa yhdessä 9 päivänä joulukuuta 
1994 voimaan tulleen alusten ilmoittautu-
misvelvollisuutta koskevan päätöslauselman 
MSC.43(64) ja voimassa olevan Kansainvä-
lisen majakkajärjestön, jäljempänä IALA, 
VTS-käsikirjan kanssa.  

IALA on vuosikymmenien ajan aktiivisesti 
osallistunut alusliikennepalvelun kehittämi-
seen. Sen VTS-komiteassa on jäseninä kan-
sallisten merenkulkuviranomaisten, Euroo-
pan unionin ja kansainvälisten järjestöjen 
edustajia. Tärkeimpiä jäsenjärjestöjä ovat 
IMO, Kansainvälinen satamajärjestö (Inter-
national Association of Ports and Harbours) 
ja Kansainvälinen luotsijärjestö (Interna-
tional Maritime Pilots’ Association). IALA:n 
Vessel Traffic Services Manual on laadittu 
IMO:n päätöslauselman pohjalta ja sen tar-
koituksena on antaa viranomaisille yksityis-
kohtaista tietoa ja ohjeita VTS-keskusten pe-
rustamisesta, teknisistä ratkaisuista ja opera-
tiivisesta toiminnasta. Vuonna 2000 IALA 
valmisteli suositukset VTS-henkilökunnan 
koulutuksesta ja pätevyyskirjoista. Ne pyri-
tään saattamaan kansainvälisesti mahdolli-
simman laajasti voimaan kunkin valtion kan-
sallisesti toimivaltaisten viranomaisten pää-
töksellä. Operatiivisten menettelytapojen ja 
VTS-järjestelmien perusmäärittelyjen kehit-
täminen jatkuu IALA:n VTS-komiteassa. 
Suomi on edustettuna IALA:n toiminnassa ja 
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on operatiivisen VTS-työryhmän puheenjoh-
tajamaa.  

SOLAS-yleissopimuksen liitteen V luvun 
12 säännön mukaan sopimusvaltiot sitoutuvat 
perustamaan VTS-keskuksia sellaisiin paik-
koihin, joissa liikenteen tiheys ja liikentee-
seen liittyvät riskit sitä edellyttävät. Sopi-
musvaltioiden tulee mahdollisuuksiensa mu-
kaan noudattaa IMO:n ohjeita VTS-keskuk-
sia perustaessaan. Lisäksi sopimusvaltioita 
velvoitetaan huolehtimaan siitä, että niiden 
lippujen alla purjehtivat alukset käyttävät 
VTS-keskusten palveluja ja noudattavat 
VTS-alueen sääntöjä. VTS-palvelujen käytön 
saa tehdä pakolliseksi vain rannikkovaltion 
aluevesillä.  

Päätöslauselmassa A.857(20) pidetään tar-
peellisena, että sopimusvaltiot huolehtivat 
siitä, että VTS-keskusten toiminta perustuu 
lakiin, jossa toimivaltainen viranomainen ja 
VTS-toiminnasta vastaava VTS-viran-
omainen määritellään ja niille annetaan tar-
vittava toimivalta. Perustettava VTS-alue tu-
lee määritellä ja julistaa VTS-alueeksi. Pe-
rustettavan VTS-keskuksen tarjoamien pal-
velujen laatu ja taso tulee määritellä samoin 
kuin VTS-operaattoreiden pätevyysvaati-
mukset ottaen huomioon tarjottavien palvelu-
jen taso. VTS-keskuksen tarjoamiin palve-
luihin tulisi päätöslauselman mukaan kuulua 
ainakin tiedonantopalveluja, mutta niihin voi 
kuulua myös navigointiapua ja liikenteenoh-
jauspalveluja. Jos VTS-keskuksen toimival-
taan kuuluu ohjeiden antaminen aluksille, oh-
jeiden tulisi olla ainoastaan päämäärähakui-
sia (result orientated). Ohjeiden mukaisen 
toimenpiteen yksityiskohdat, kuten esimer-
kiksi suunta- ja konekäskyt, tulee jättää pääl-
likön päätettäväksi. Luotseilla todetaan hei-
dän paikallistuntemuksensa vuoksi olevan 
tärkeä rooli alusten turvallisen navigoinnin 
varmistamisessa yhteistyössä VTS-keskusten 
kanssa.  
 
EU:n lainsäädäntö 

Euroopan rannikoille on luotu alusliiken-
nepalveluja ja alusten reittijakojärjestelmiä, 
joilla on merkittävä asema onnettomuuksien 
ja meren pilaantumisen ehkäisyssä tietyillä 
ruuhkaisilla tai meriliikenteen kannalta vaa-
rallisilla merialueilla. Lisäksi on otettu käyt-

töön alusten pakollisia ilmoittautumisjärjes-
telmiä IMO:n hyväksymien asiaa koskevien 
sääntöjen mukaisesti.  

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 
27 päivänä kesäkuuta 2002 direktiivin 
2002/59/EY alusliikennettä koskevan yhtei-
sön seuranta- ja tietojärjestelmän perustami-
sesta sekä neuvoston direktiivin 93/75/ETY 
kumoamisesta, jäljempänä valvontadirektiivi. 

Valvontadirektiivin tarkoituksena on luoda 
jäsenvaltioiden ja Euroopan yhteisöjen ko-
mission välinen yhteistyökehys meriliiken-
nettä koskevan seuranta- ja tietojärjestelmän 
toteuttamisen edistämiseksi kehittämällä riit-
tävät viestintäyhteydet jäsenvaltioiden viran-
omaisten ja satamien välille. Lisäksi valvon-
tadirektiivin tarkoituksena on varmistaa, että 
alukset noudattavat näiden järjestelmien mu-
kaisia ilmoittautumisvaatimuksia. 

Valvontadirektiivillä on useita liittymiä 
alusliikennepalveluun. Valvontadirektiivissä 
on säännöksiä muun muassa alusten ilmoit-
tautumisjärjestelmistä, alusten reittijakojär-
jestelmien käytöstä, alusliikennepalvelujen 
noudattamisen seurannasta, tiettyjä aluksia 
koskevien tietojen välittämisestä, merellä ta-
pahtuvista vaaratilanteista ja onnettomuuk-
sista ilmoittamisesta, toimenpiteistä poikke-
uksellisten huonoissa sääolosuhteissa ja tie-
dottamisesta. Direktiivi oli pantava jäsenval-
tioissa täytäntöön viimeistään 5 päivänä hel-
mikuuta 2004. 
 
Ulkomainen lainsäädäntö 

Ruotsissa alusliikennepalvelua koskevat 
määräykset sisältyvät Merenkulkulaitoksen 
päätökseen (Sjötrafikkungörelsen; SJÖFS 
1994:21). Päätös sisältää muun muassa mää-
räyksiä siitä, mitkä alukset ovat velvollisia 
osallistumaan alusliikennepalveluun, sekä 
siitä, missä ja miten niiden tulee ilmoittautua. 
Alukset, joiden pituus on yli 45 metriä, ovat 
velvollisia osallistumaan alusliikennepalve-
luun. Valvontadirektiivi on Ruotsissa pantu 
täytäntöön Merenkulkulaitoksen päätöksellä. 
Päätös sisältää muun muassa ilmoittautumis-
velvollisuuksia koskevia määräyksiä. 

Venäjällä alusliikennepalvelusta säädetään 
liikenneministeriön asetuksella alusliikenne-
palvelujärjestelmistä sekä määräyksellä tek-
nisistä ja operatiivisista vaatimuksista. Toi-



 HE 33/2005 vp  
  
    

 

6

mivaltainen viranomainen on Venäjän fede-
raation liikenneministeriön merenkulun tur-
vallisuusosasto. Koulutusvaatimuksissa läh-
tökohtana on IALA:n vaatimusten mukainen 
VTS-koulutus.  

Virossa ei ole erillistä alusliikennepalvelua  
koskevaa lainsäädäntöä, vaan siitä säädetään 
merenkulun turvallisuuslailla. Toimivaltai-
nen viranomainen on Merenkulkuvirasto, 
jonka alaisuudessa työskentelee alusliiken-
nepalvelukeskus. Toimivallasta ja velvolli-
suuksista säädetään merenkulun turvallisuus-
lailla. Annettavia palveluja ovat tiedonannot 
ja osittainen navigointipalvelu. VTS-ope-
raattorin pätevyysvaatimuksina ovat Viron 
kansalaisuus, merikapteeninkirja ja kielitaito, 
joista säädetään asetuksella. VTS-koulutus 
perustuu IALA:n suosituksiin.  

Tanskassa alusliikennepalvelu perustuu la-
kiin ja asetukseen merenkulun turvallisuu-
desta. Iso-Beltin VTS-alueen toiminta perus-
tuu IMO:n päätöslauselmaan ja toimii sen 
mukaisesti. Toimivaltainen viranomainen on 
merivoimien operatiivinen komentokeskus. 
VTS-viranomaisena toimii VTS-Iso-Beltin 
hallintoviranomainen. Annettavia palveluja 
ovat tiedonannot ja osittainen navigointipal-
velu. Pätevyysvaatimuksena on laivurikoulu-
tus ja työkokemus sekä IALA:n vaatimusten 
mukainen VTS-koulutus.  

Saksassa alusliikennepalvelu perustuu me-
ritehtävälakiin, jonka nojalla on annettu ase-
tus meriliikenneväylistä. Toimivaltainen vi-
ranomainen on laivaliikennepoliisiviran-
omainen, jonka muodostavat sisävesi- ja me-
renkulkuvirastot. Näiden alaisuudessa toimi-
vat liikennekeskukset. Tehtäviin kuuluvat re-
aaliaikainen meriliikenteen valvonta ja sään-
tely. Määräysten noudattamatta jättäminen 
on sanktioitu. Tarjottavia palveluja ovat tie-
donannot, navigointiapu, liikenteen sääntely 
ja liikenteen ohjaus (Kielin kanava). Päte-
vyysvaatimuksena on merikapteeninkirja se-
kä IALA:n suositusten mukainen VTS-kou-
lutus.  

Alankomaiden lainsäädäntö perustuu meri-
liikennelakiin ja asetukseen tiedonannoista ja 
ohjeista alusliikenteelle. Toimivaltainen vi-
ranomainen on liikenne-, yleisten töiden ja 
vesiasioiden ministeriön kuljetusturvalli-
suusosasto.  Satamaviranomaiset ovat VTS-
viranomaisia. Annettavia palveluja ovat tie-

donannot, navigointiapu ja liikenteen järjes-
tely. VTS-operaattorilla on oikeus antaa ai-
noastaan ohjeita, ei määräyksiä. Pätevyys- ja 
koulutusvaatimukset asettaa toimivaltainen 
viranomainen yhdessä VTS-viranomaisen 
kanssa.  

Belgiassa alusliikennepalvelu perustuu 
luotsausasetukseen ja Schelde-joen liiken-
nemääräyksiin. Flaamin maakunnan ympäris-
töministeriön meri- ja vesitieosasto on toimi-
valtainen viranomainen. Annettavia palveluja 
ovat tiedonannot, navigointiapu ja liikenteen 
järjestely. Pätevyysvaatimuksena on ylempi 
toisen asteen koulutus ja IALA:n vaatimus-
ten mukainen VTS-koulutus.  

Ison-Britannian lainsäädäntö perustuu SO-
LAS-yleissopimuksen soveltamiseen ja pai-
kallisiin määräyksiin. Vastuunjako on määri-
telty satamien turvallisuuslaissa. Toimival-
tainen viranomainen on Ison-Britannian me-
renkulkuviranomaisen Maritime and Coast-
guard Agencyn merenkulkuyksikkö. VTS-
viranomaisina toimivat satamat, myös yksi-
tyiset, omalla alueellaan. Doverissa MCA:lla 
on oma VTS-keskus, josta hoidetaan Doverin 
salmen pakollinen ilmoittautumistoiminta 
yhteistyössä ranskalaisten kanssa. Pätevyys-
vaatimuksena on IALA:n suositusten mukai-
nen VTS-koulutus. 

Ranskassa ei ole erityistä kansallista lain-
säädäntöä, vaan alusliikennepalvelu perustuu 
kansainvälisiin sopimuksiin. SOLAS-yleis-
sopimuksen liitteen V luvun määräykset on 
saatettu asetuksella voimaan. Toimivaltainen 
viranomainen on rakennus-, liikenne-, asun-
to-, matkailu- ja merenkulkuasioista vastaa-
van ministeriön merenkulkuosasto. Ministe-
riö on antanut kansainvälisiin sopimuksiin 
perustuvan ohjeen, jolla määrätään alueellis-
ten keskusten järjestämisestä ja menettelyta-
voista erityisesti alusliikennepalvelujen osal-
ta. Alusliikennepalveluista vastaavina VTS-
viranomaisina toimivat alueelliset merenku-
lun valvonta- ja meripelastuskeskukset 
(CROSS). Ne vastaavat myös radiossa annet-
tavista meritiedotteista. Alusliikennepalvelut 
ovat kansainvälisellä merialueella olevia il-
moittautumisjärjestelmiä ja noudattavat 
IMO:n määräyksiä alusliikennepalveluista. 
VTS-operaattorien pätevyyksiin ja koulutuk-
seen sovelletaan IMO:n ohjeita. 
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1.3. Nykytilan arviointi 

Merenkulkuhallituksen päätös alusliiken-
teen ohjaus- ja tukipalvelusta (VTS) on an-
nettu vesiliikennelain 14 ja 26 §:n nojalla. 
Edellä mainitut säännökset eivät täytä perus-
tuslain 80 §:n 2 momentissa säädettyjä edel-
lytyksiä valtuutussäännöksille. Vesiliikenne-
lain 14 ja 26 § eivät ole täsmällisiä ja tarkka-
rajaisia siten kuin valtuutussäännöksiltä edel-
lytetään.  

Päätös alusliikenteen ohjaus- ja tukipalve-
lusta sisältää sellaisia määräyksiä, jotka pe-
rustuslain mukaan kuuluvat lain alaan. Täl-
laisia ovat esimerkiksi julkisen vallan käyttöä 
koskevat määräykset ja määräykset aluksien 
velvollisuudesta osallistua VTS-palveluihin. 
Perustuslain 2 §:n 3 momentin mukaan julki-
sen vallan käytön tulee perustua lakiin ja pe-
rustuslain 80 §:n 1 momentin mukaan lailla 
on säädettävä yksilön oikeuksien ja velvolli-
suuksien perusteista sekä asioista, jotka pe-
rustuslain mukaan muuten kuuluvat lain 
alaan. 
 
2.  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

2.1. Tavoitteet  

Esityksen tavoitteena on alusliikenteen tur-
vallisuuden lisääminen ja tehokkuuden pa-
rantaminen sekä alusliikenteestä ympäristölle 
aiheutuvien haittojen ehkäiseminen.  

Lisäksi esityksen tavoitteena on saattaa 
alusliikennepalvelua koskevat säännökset pe-
rustuslain vaatimusten mukaisiksi ja panna 
valvontadirektiivi täytäntöön niiltä osin kuin 
sen sisältämistä säännöksistä ei vielä ole kan-
sallista lainsäädäntöä. 
 
2.2. Keskeiset ehdotukset 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi alus-
liikennepalvelulaki. Laissa tarkoitettuja alus-
liikennepalveluja olisivat tiedotukset, navi-
gointiapu ja alusliikenteen järjestely. Lailla 
säädettäisiin muun muassa alusliikennepalve-
lun  sisällöstä, alusliikennepalvelun perusta-
misesta sekä  perustamispäätöksen muutta-
misesta tai peruuttamisesta, henkilöstön pä-
tevyydestä, VTS-viranomaisen toimivallasta 

ja velvollisuuksista, alusta ja aluksen päällik-
köä koskevista velvollisuuksista, kuten vel-
vollisuudesta osallistua alusliikennepalve-
luun ja ilmoitusvelvollisuuksista, sekä alus-
liikennepalvelulain noudattamatta jättämisen 
sanktioista. 

Lakiehdotuksen mukaan liikenne- ja vies-
tintäministeriö olisi toimivaltainen viran-
omainen, joka muun muassa perustaa aluslii-
kennepalvelun. Alusliikennepalvelua ylläpi-
täisi VTS-viranomainen, jolla tarkoitettaisiin 
tehtävään Merenkulkulaitoksen työjärjestyk-
sessä määrättyä laitoksen yksikköä. Yksiköl-
lä tulisi olla tarvittavat tekniset järjestelmät ja 
henkilöresurssit toimia vuorovaikutuksessa 
liikenteen kanssa ja reagoida muuttuviin lii-
kennetilanteisiin. VTS-viranomainen voisi 
myös tilapäisesti ohjata alusliikennettä eri-
tyistilanteissa. 

VTS-viranomainen voisi yhteistoimintaso-
pimuksen nojalla ylläpitää alusliikennepalve-
lua yhteistyössä muiden viranomaisten tai sa-
tamanpitäjien kanssa. 

Liikenne- ja viestintäministeriö toimival-
taisena viranomaisena olisi vastuussa siitä, 
että alusliikennepalveluja järjestetään liiken-
teellisesti ja ympäristönsuojelullisesti kriitti-
siin paikkoihin ja että kansallisia säännöksiä 
ja määräyksiä sekä kansainvälisiä määräyksiä 
alusliikennepalveluiden järjestämisestä nou-
datetaan. VTS-viranomaisena toimiva Me-
renkulkulaitoksen yksikkö olisi vastuussa 
alusliikennepalvelun ylläpidosta, joka sisäl-
tää teknisen ja operatiivisen ylläpidon, ja 
alusliikennepalvelun järjestämisestä toimi-
valtaisen viranomaisen asettamien tavoittei-
den mukaisesti. VTS-viranomainen olisi vas-
tuussa liikenteen sujuvuuden ja erikois- tai 
poikkeustilanteiden edellyttämien toimenpi-
teiden varmistamisesta VTS-keskuksessa ot-
taen huomioon kaikki VTS-alueen toimin-
taan liittyvät tekijät. VTS-viranomainen olisi 
vastuussa työntekijöidensä toimenpiteistä ja 
sopimukseen perustuvan VTS-toiminnan 
osalta yhteistyöosapuolen toimenpiteistä. 
Alusliikenneohjaaja, jolla laissa tarkoitetaan 
henkilöä, joka suorittaa VTS-keskuksessa 
alusliikennepalveluun kuuluvia tehtäviä ja 
jolla on tehtävään vaadittava pätevyys, olisi 
vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudes-
ta ja oikea-aikaisuudesta. Alusliikenneohjaa-
jaan sovellettaisiin rikosoikeudellista virka-



 HE 33/2005 vp  
  
    

 

8

vastuuta koskevia säännöksiä. Aluksen pääl-
likkö olisi vastuussa aluksensa ohjailusta 
myös silloin, kun alus osallistuu alusliiken-
nepalveluun.  

Edellä mainitut vastuut määräytyisivät vir-
kavastuuta koskevien säännösten mukaan, 
eikä vastuista ole tarpeen erikseen säätää 
alusliikennepalvelulaissa. Rikoslain 
(39/1889) virkarikoksia koskevien säännös-
ten lisäksi sovellettavaksi tulisivat myös va-
hingonkorvauslain (412/1974) säännökset. 
Vahingonkorvauslain 3 luvun 2 §:n 1 mo-
mentin mukaan julkisyhteisö on velvollinen 
korvaamaan julkista valtaa käytettäessä vir-
heen tai laiminlyönnin johdosta aiheutuneen 
vahingon. Sama korvausvelvollisuus on 
muulla yhteisöllä, joka lain, asetuksen tai la-
kiin sisältyvän valtuutuksen perusteella hoi-
taa julkista tehtävää. 

Henkilöstön pätevyydestä ja kouluttamises-
ta huolehtisi Merenkulkulaitos siten kuin työ-
järjestyksessä määrätään. 

Lisäksi säädettäisiin satamanpitäjän oikeu-
desta ylläpitää alusliikenteen ohjausta ja val-
vontaa omalla satama-alueellaan.  

Lailla kumottaisiin vesiliikennelain vesilii-
kenteen ohjaamista koskeva 14 §. Samoin 
kumottaisiin merenkulkuhallituksen päätös 
alusliikenteen ohjaus- ja tukipalvelusta 
(VTS).  

Esityksellä pantaisiin valvontadirektiivi tie-
tyiltä osin täytäntöön. 

  
 
3.  Esityksen vaikutukset   

3.1. Taloudelliset vaikutukset 

Liikenneministeriön asettaman Meriturval-
lisuus -95 -työryhmän mietinnön perusteella 
alusten ohjaus- ja valvontajärjestelmien to-
teuttamiseen Suomen rannikolla varattiin 
vuosille 1995 - 98 Merenkulkulaitoksen talo-
usarvioon 60 miljoonaa markkaa. VTS-
järjestelmät on pääpiirteissään rakennettu 
valmiiksi. VTS-hankkeet on toteutettu valti-
on talousarvion momenteilta 31.30.77 ja 
31.30.21. Momenteilta on osoitettu hankkeil-
le Merenkulkulaitoksen toimintasuunnitel-
man mukaisesti vuoden 2004 loppuun men-
nessä varoja yhteensä noin 19,5 miljoonaa 
euroa. Toimintamenoja alusliikennepalve-

luista muodostuu Merenkulkulaitokselle 
vuodessa noin 6,2 miljoonaa euroa.  

Alusliikennepalvelu on kustannettu väylä-
maksulain (708/2002) nojalla kannettavasta 
väylämaksusta. Suurin alusliikennepalvelun 
käyttäjäryhmä olisi kauppamerenkulkua har-
joittavat alukset, jotka ovat velvollisia mak-
samaan väylämaksua. Vaikka eräät muutkin 
alukset, jotka eivät maksa väylämaksua, vel-
voitettaisiin osallistumaan alusliikennepalve-
luun, ei erillistä alusliikennepalvelumaksua 
olisi kuitenkaan tarkoitus periä. Alusliiken-
nepalvelulain säätämisellä ei olisi korottavaa 
vaikutusta väylämaksuun. Liikenne- ja vies-
tintäministeriön asettama väylämaksulain-
säädännön uudistamistyöryhmä pohtii par-
haillaan väylämaksujärjestelmän uudistamis-
ta. Työryhmän määräaika päättyy vuoden 
2005 toukokuun lopulla. 

Suomenlahden pakollisen alusten ilmoit-
tautumisjärjestelmän (GOFREP) rahoitus tu-
lisi valtion talousarviosta Suomen kansainvä-
lisenä velvoitteena. Sitä ei voida rahoittaa 
väylämaksutulosta, koska alukset, jotka käyt-
tävät ilmoittautumisjärjestelmää, eivät vält-
tämättä edes tule Suomen vesialueelle tai sa-
tamaan. 

 
 
 
3.2. Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

Merenkulkulaitoksella on meneillään kou-
lutushanke, jolla kaikki alusliikenneohjaajat 
koulutetaan vuoteen 2007 mennessä lakieh-
dotuksen vaatimusten mukaisesti. Koulutuk-
sen onnistumisen peruslähtökohtana on ollut 
se, että jo alkuvaiheessa VTS-keskuksiin rek-
rytoidulla henkilökunnalla on ollut korkeata-
soinen navigaatioperuskoulutus. IMO:ssa ja 
IALA:ssa on katsottu, että VTS-keskuksen, 
josta annetaan navigointiapua tai pysyvillä 
liikennejärjestelyillä tapahtuvaa liikenteen 
ohjauspalvelua, henkilökunnan vähimmäis-
pätevyydeksi tarvitaan vähintään vahtiperä-
miehen pätevyys. Ehdotetun lain säännöksiä 
ei kuitenkaan sovellettaisi vahtiperämiehen 
pätevyysvaatimusten osalta lain voimaan tul-
lessa toimessa tai virassa oleviin alusliiken-
neohjaajiin tai alusliikennepalvelun esimie-
hiin. 



 HE 33/2005 vp  
  
    

 

9

3.3. Vaikutukset alusliikenteen turvalli-
suuteen 

Alusliikennepalvelu lisää alusliikenteen 
turvallisuutta, koska sen puitteissa tiedote-
taan muun muassa muusta alusliikenteestä, 
käytettävistä väylistä, turvalaitteista, vaarati-
lanteista, poikkeamisista väyliltä, sää- ja jää-
olosuhteista ja vedenkorkeudesta. Aluslii-
kennepalvelu luo vuorovaikutteisen ympäris-
tön aluksen liikkumiselle VTS-alueella, jol-
loin voidaan vähentää onnettomuus- ja ym-
päristöriskejä. 

Alusliikennepalvelulla voidaan ohjata alus-
liikennettä liikennesääntöjen tapaan perusta-
mispäätöksessä määriteltyjen tiedonantojen, 
navigointiavun ja alusliikenteen järjestelyn 
avulla. Lisäksi alusliikennettä voitaisiin ohja-
ta tilannekohtaisesti muuttuvien liikenneti-
lanteiden edellyttämällä tavalla.  

Myös kansainvälisillä vesialueilla olevien 
reittijakojärjestelmien ja pakollisten alusten 
ilmoittautumisjärjestelmien liikenteen val-
vonta kuuluisi ehdotetun lain soveltamisalaan 
siltä osin kuin järjestelmät liittyvät suomalai-
sen VTS-viranomaisen VTS-alueeseen.  
 
3.4. Ympäristövaikutukset 

Alusonnettomuuksien yhteydessä on ole-
massa vakava ympäristövahingon vaara. 
Alusliikennepalvelulla pyritään omalta osal-
taan estämään kehittyviä meriliikenteen vaa-
ratilanteita ja reagoimaan muuttuviin liiken-
netilanteisiin merenkulullisten uhkien mini-
moimiseksi. Alusliikennepalvelu kattaa tänä 
päivänä Suomen öljykuljetusten käyttämät 
reitit. Erityisen tärkeä alusliikennepalvelun 
merkitys on vesialueilla, joilla liikenne on 
vilkasta ja joissa ympäristövahingon vaiku-
tukset ovat peruuttamattomia kuten matala-
vetisillä saaristoalueilla. Alusliikennepalve-
luun osallistuisivat kaikki vähintään 24 met-
riä pitkät alukset. Lisäksi voitaisiin paikalli-
sesti määrätä tietyissä olosuhteissa muutkin 
alukset mahdollisuuksien mukaan osallistu-
maan alusliikennepalveluun.  

Meneillään oleva Merenkulkulaitoksen 
hanke, jossa väyläalueet määritellään entistä 
tarkemmin vastaamaan nykyaikaisia paikan-
määrityksen vaatimuksia, parantaa väyläalu-
eiden käyttöä ja vesisyvyydet voidaan hyö-

dyntää entistä turvallisemmin. VTS-keskuk-
sista välitetyt ajantasaiset liikenne- ja veden-
korkeustiedot ovat kauppamerenkululle täl-
löin ensiarvoisen tärkeitä.  

Onnettomuustilanteissa VTS-viranomaisen 
ylläpitämä alusliikennepalvelu ei toimisi var-
sinaisten pelastustoimien ohjaajana tai ympä-
ristövahinkojen korjaajana. Sen tehtävänä 
olisi tukea meripelastusjohtajan toimintaa ja 
estää enempien vahinkojen sattuminen oh-
jaamalla liikenne muille väylille tai turvalli-
sesti ohi onnettomuuspaikan.  
 
4.  Asian valmiste lu 

4.1. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Merenkulkulaitoksen asettama virkamies-
työryhmä valmisteli hallituksen esityksen 
muotoon laaditun ehdotuksen alusliikenne-
palvelua koskevaksi laiksi. Työryhmän ehdo-
tuksen pohjalta esitystä on edelleen valmis-
teltu virkatyönä liikenne- ja viestintäministe-
riössä yhteistyössä Merenkulkulaitoksen 
kanssa. 
 
4.2. Lausunnot ja niiden huomioon otta-

minen 

Esityksestä on pyydetty lausunto ulkoasi-
ainministeriöltä, oikeusministeriöltä, sisäasi-
ainministeriöltä, puolustusministeriöltä, ym-
päristöministeriöltä, Ahvenanmaan maakun-
nanhallitukselta, Suomen ympäristökeskuk-
selta, Luotsausliikelaitokselta, Varustamolii-
kelaitokselta, Tieliikelaitoksen lauttavarus-
tamolta, Suomen Varustamoyhdistys ry:ltä 
Ålands Redarförening rf:ltä, Rahtialusyhdis-
tys ry:ltä, Suomen Matkustajalaivat ry:ltä, 
Suomen Satamaliitto ry:ltä, Luotsiliitto ry:ltä, 
Helsingin satamalta, Turun satamalta, Rau-
man satamalta, Porin satamalta, Kotkan sa-
tamalta, Fortum Oyj:n satamatoiminnoilta, 
Suomen Laivanpäällystöliitto ry:ltä, Suomen 
Konepäällystöliitto ry:ltä, Suomen Merimies-
Unioni ry:ltä, Suomen Erityisteknisten Liitto 
SETELI ry:ltä, Suomenlinnan Liikenne 
Oy:ltä, Alfons Håkans Oy Ab:ltä, Finntugs 
Oy:ltä, Mopro Oy:ltä ja ESL Shipping 
Oy:ltä. Tietosuojavaltuutetulta pyydettiin 
lausunto esityksen VTS-pätevyysrekisteriä 
koskevasta 26 §:stä. 
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Annetuissa lausunnoissa puollettiin yleises-
ti alusliikennepalvelua koskevan lain anta-
mista. Lausunnoissa kiinnitettiin erityisesti 
huomiota vastuukysymyksiin, henkilöstön 
pätevyysvaatimuksiin, tallenteiden julkisuut-
ta koskeviin kysymyksiin sekä laissa tarkoi-
tettujen viranomaistehtävien jakoon. Lausun-
tokierroksen jälkeen esitysluonnosta on kor-
jattu ja lausunnoissa esitettyjä seikkoja on 

otettu huomioon esityksen perusteluissa ja 
lakitekstissä. Liikenne- ja viestintäministeriö 
järjesti myös erillisen esitysluonnosta koske-
van kuulemistilaisuuden, jonka jälkeen esi-
tyksen valmistelua jatkettiin vielä ottamalla 
huomioon kuulemistilaisuudessa esitettyjä 
kannanottoja. 

 

 
 
 
 
 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1.  Lakiehdotuksen perustelut  

1 luku. Yleiset säännökset 

1 §. Lain tarkoitus. Ehdotetun pykälän mu-
kaan lain tarkoituksena olisi alusliikenteen 
turvallisuuden lisääminen ja tehokkuuden pa-
rantaminen sekä alusliikenteestä ympäristölle 
aiheutuvien haittojen ehkäiseminen. 

2 §. Määritelmät. Pykälään otettaisiin eh-
dotettuun lakiin sisältyvien käsitteiden määri-
telmät. Määritelmät perustuvat IMO:n ja IA-
LA:n vastaaviin määritelmiin sekä valvonta-
direktiivin määritelmiin. 

Pykälän 1 kohdassa määriteltäisiin aluslii-
kennepalvelu (Vessel Traffic Service, VTS), 
joka olisi alusliikenteen valvontaa ja ohjaus-
ta, jolla on valmiudet toimia vuorovaikutuk-
sessa liikenteen kanssa ja reagoida muuttu-
viin liikennetilanteisiin. Määritelmä vastaa 
valvontadirektiivin 3 artiklan o kohdan mää-
ritelmää.  

Pykälän 2 kohdassa määriteltäisiin toimi-
valtainen viranomainen, jolla tarkoitettaisiin 
liikenne- ja viestintäministeriötä.  

Pykälän 3 kohdassa määriteltäisiin perus-
tamispäätös, jolla tarkoitettaisiin toimivaltai-
sen viranomaisen päätöstä perustaa aluslii-
kennepalvelu tietylle alueelle. 

Pykälän 4 kohdassa määriteltäisiin VTS-
viranomainen, jolla tarkoitettaisiin sitä Me-
renkulkulaitoksen yksikköä, joka ylläpitäisi 
alusliikennepalvelua. Merenkulkulaitoksen 
merenkulkupiirit ylläpitävät tällä hetkellä 
Merenkulkulaitoksesta annetun valtioneuvos-
ton asetuksen (981/2003) 5 §:n mukaisesti 

alusliikennepalvelua toimialueillaan. Meren-
kulkulaitoksen uudelleenorganisoinnin yh-
teydessä on suunniteltu muodostettavaksi 
meriliikenteen ohjauksesta vastaava yksikkö, 
joka toimisi jatkossa VTS-viranomaisena. 

Pykälän 5 kohdassa määriteltäisiin VTS-
alue. Sillä tarkoitettaisiin aluetta, joka toimi-
valtaisen viranomaisen tekemällä perusta-
mispäätöksellä on vahvistettu VTS-alueeksi 
ja jolla ylläpidetään alusliikennepalvelua. 

Pykälän 6 kohdassa määriteltäisiin VTS-
keskus, jolla tarkoitettaisiin keskusta, jossa 
VTS-viranomainen ylläpitää alusliikennepal-
velua. Keskus toimisi paikkana, jossa henki-
lökunta työskentelee ja josta tekninen järjes-
telmä on ohjailtavissa. 

Pykälän 7 kohdassa määriteltäisiin aluslii-
kenneohjaaja. Alusliikenneohjaajalla tarkoi-
tettaisiin henkilöä, joka suorittaa alusliiken-
nepalveluun kuuluvia tehtäviä VTS-keskuk-
sessa ja jolla on tehtävään vaadittava päte-
vyys. 

Pykälän 8 kohdassa määriteltäisiin VTS-
reittisuunnitelma, jolla tarkoitettaisiin aluslii-
kenneohjaajan ja aluksen päällikön sopimaa 
aluksen reittiä VTS-alueella. 

Pykälän 9 kohdassa määriteltäisiin VTS-
tilannekuva, jolla tarkoitettaisiin VTS-keskuk-
sessa ylläpidettävää tilannekuvaa VTS-alueella 
olevista aluksista ja niiden liikkeistä sekä 
muista liikenteeseen vaikuttavista seikoista. 
Tilannekuva muodostuu eri sensorien ja alus-
ten antamasta informaatiosta. Tämän tilanne-
kuvan perusteella alusliikenneohjaaja tiedottaa 
ja varoittaa aluksia ja antaa tarvittaessa ohjeita 
ja määräyksiä alusliikenteelle. 
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Pykälän 10 kohdassa määriteltäisiin reitti-
jakojärjestelmä. Määritelmä vastaa valvonta-
direktiivin 3 artiklan p kohdan määritelmää. 

3 §. Soveltamisala. Ehdotetun pykälän mu-
kaan lakia sovellettaisiin Suomen vesialueel-
la ja Saimaan kanavan vuokra-alueella yllä-
pidettävään alusliikennepalveluun sekä alus-
liikenteen tilapäiseen ohjaamiseen erityisti-
lanteissa. Suomen Tasavallan ja Sosialistis-
ten Neuvostotasavaltain liiton kesken Sai-
maan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan 
osan ja Malyj Vysotskij- saaren vuokraami-
sesta Suomen Tasavallalle tehdyn sopimuk-
sen 8 artiklan mukaan Saimaan kanavan 
Neuvostoliitolle kuuluvassa osassa noudate-
taan kanavan Suomen puoleisella osalla voi-
massaolevia purjehdussääntöjä. Sen mukai-
sesti Suomen alusturvallisuuslainsäädäntöä ja 
muun muassa luotsauslakia sovelletaan Sai-
maan kanavan vuokra-alueella. 

Alusliikennepalvelulakia sovellettaisiin 
myös niihin ulkomaisiin aluksiin, jotka vain 
purjehtivat Suomen aluemeren kautta käy-
mättä sisäisillä aluevesillä ja joilla lähtökoh-
taisesti on oikeus viattomaan kauttakulkuun 
aluemerellä. YK:n merioikeusyleissopimuk-
sen (SopS 49-50/1996) 21 artiklan 1 kappa-
leen a kohdan mukaisesti rantavaltiolla on 
oikeus säätää viatonta kauttakulkua alueme-
rellä koskevaa lainsäädäntöä, joka koskee 
merenkulun turvallisuutta ja meriliikenteen 
sääntelyä, kunhan lainsäädäntö on kansainvä-
lisen oikeuden asianomaisten määräysten 
mukaista. SOLAS-yleissopimuksen liitteen V 
luvun 12 säännön 3 kappaleen mukaisesti 
alusliikennepalvelujen käyttö voidaan tehdä 
aluemerellä pakolliseksi.  

Lain soveltamisala kattaisi myös valvonta-
direktiivin 8 artiklan a kohdan, jossa sääde-
tään alusliikennepalvelun noudattamisen seu-
rannasta aluemerellä.  

Laissa säädettäisiin myös VTS-viran-
omaisen VTS-alueeseen liittyvien, Suomen 
vesialueen ulkopuolella olevien reittijakojär-
jestelmien ja pakollisten alusten ilmoittautu-
misjärjestelmien liikenteen valvonnasta. IMO 
hyväksyi joulukuussa 2002 Suomen, Viron ja 
Venäjän yhteisen hakemuksen Suomenlah-
den alusliikenteen ilmoitus- ja seurantajärjes-
telmän perustamiseksi. Suomenlahden reitti-
jakojärjestelmän muutokset tulivat voimaan 
kesällä 2003 ja pakollinen ilmoittautumisjär-

jestelmä 1 päivänä heinäkuuta 2004. Valvon-
tadirektiivin 5 ja 7 artiklan mukaan jäsenval-
tion on suoritettava pakollisen alusten ilmoit-
tautumisjärjestelmän noudattamisen ja alus-
ten reittijakojärjestelmän käyttämisen seuran-
taa.  

Sen estämättä, mitä tässä laissa säädettäi-
siin alusliikennepalvelun ylläpitämisestä, sa-
tama-alueella alusliikenteen valvontaa ja oh-
jausta saisivat harjoittaa myös satamanpitäjät 
kunnallisen itsehallinnon mukaan. Tämä vas-
taa nykykäytäntöä. Satamat ylläpitävät hal-
lintoalueellaan satamapalveluja, jotka mää-
räävät alusten laituri- tai ankkurointipaikois-
ta, nopeusrajoituksista ja muista satamajär-
jestyksessä tarkoitetuista seikoista.  

 
 

2 luku.  Alusliikennepalvelut 

4 §. Alusliikennepalvelut ja kieli. Pykälässä 
lueteltaisiin, mitä alusliikennepalveluja VTS-
alueella voitaisiin antaa. Näitä palveluja oli-
sivat tiedotukset, navigointiapu ja alusliiken-
teen järjestely. Ehdotetun 8 §:n mukaisessa 
alusliikennepalvelun perustamispäätöksessä 
vahvistettaisiin, mitä palveluja VTS-alueella 
annetaan. 

Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi myös 
alusliikennepalvelussa käytettävistä kielistä. 
Ehdotuksen mukaan käytettäviä kieliä olisi-
vat suomi, ruotsi tai englanti. Englannin kie-
len käytön hyväksyminen perustuisi tarpee-
seen varmistaa ulkomaalaisten alusten mah-
dollisuus noudattaa VTS-alueelle määrättyjä 
ilmoittautumista ja liikenteenohjausta koske-
via säännöksiä ja määräyksiä tai ilmoittaa 
havaitsemistaan turvallisuuteen vaikuttavista 
seikoista myös silloin, kun aluksella ei ole 
luotsia, esimerkiksi lähestyttäessä mereltä 
luotsipaikkaa tai oltaessa ankkurointipaikalla 
taikka satamassa. Pykälän 2 momentti vastaa 
SOLAS yleissopimuksen liitteen V luvun  
14.4 säännön määräyksiä. 

5 §. Tiedotukset. Pykälän mukaan tiedotuk-
sia annettaisiin aluksille niiden ilmoittautues-
sa perustamispäätöksessä määritellyissä il-
moittautumispisteissä taikka määräajoin, tar-
vittaessa tai aluksen niitä pyytäessä.  

Tiedotuksissa aluksille annettaisiin tietoja 
VTS-alueella olevista muista aluksista ja nii-
den aikomuksista, muutoksista ehdotetun lain 
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8 §:n mukaisessa perustamispäätöksessä 
vahvistetuissa VTS-aluetta ja sillä liikennöin-
tiä koskevissa asioissa, kuten ehdotetun lain 
17 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä, sää- ja 
jääolosuhteista sekä vedenkorkeudesta, luot-
sien ja jäänmurtajien toiminnasta, väylien ja 
turvalaitteiden kunnosta ja käytettävyydestä, 
alusta mahdollisesti uhkaavasta vaaratilan-
teesta, kuten karille ajon uhasta tai vaarateki-
jöistä väyläalueella, sekä muista merenkul-
kuun ja liikennöintiin vaikuttavista asioista.  

Tiedotuksissa voitaisiin aluksille antaa tie-
toja jäänmurtajien toiminnasta sekä käyte-
tyistä reiteistä ja yhteydenpidosta jäänmurta-
jien kanssa. Merenkulkulaitos määrää talvi-
sin rajoituskaudella ne väylät, joille jäänmur-
tajat antavat jäänmurtoavustusta. VTS-viran-
omainen antaisi aluksille tiedotuksia käytet-
tävistä väylistä ja reiteistä jäänmurtajien an-
tamien tarkempien ohjeiden perusteella. 
Aluksille voitaisiin antaa tiedotuksia luotsa-
ukseen liittyvistä asioista, kuten luotsien 
alukseen noususta ja poistumisesta. Samoin 
voitaisiin tiedottaa laituripaikoista, niiden 
vapautumisesta, alusliikennettä satama-
alueella rajoittavista tekijöistä sekä muista 
alusten turvalliseen navigointiin liittyvistä 
tekijöistä, kuten hinaajien saatavuudesta.  

Vastuu niistä tiedoista, jotka saadaan muu-
alta kuin VTS-viranomaiselta, olisi tiedon 
toimittajalla ja vastuu hinaajan tilaamisesta 
olisi aluksen päälliköllä. 

Tiedotusten antamista koskeva säännös 
vastaisi valvontadirektiivin 18 artiklan 1 
kohdan a alakohtaan sisältyvää tietojen an-
tamista koskevaa velvoitetta. Valvontadirek-
tiivin 18 artiklassa säädetään toimenpiteistä 
poikkeuksellisen huonoissa sääolosuhteissa, 
jolloin artiklan  1 kohdan a alakohdan mu-
kaan jäsenvaltioiden toimivaltaisten viran-
omaisten olisi mahdollisuuksien mukaan an-
nettava satama-alueella olevan tai sinne saa-
puvan tai sieltä lähtemään pyrkivän aluksen 
päällikölle kaikki tiedot sää- ja meriolosuh-
teista sekä tarvittaessa ja mahdollisuuksien 
mukaan annettava tiedotuksia myös alukselle 
ja sen lastille, miehistölle ja matkustajille 
mahdollisesti aiheutuvista vaaroista. 

Ehdotetulla pykälällä pantaisiin täytäntöön 
myös valvontadirektiivin 18 artiklan 3 kohta, 
jonka mukaan toimenpiteiden, joita tulisi 
noudattaa huonoissa sääolosuhteissa, olisi 

perustuttava jäsenvaltion hyväksymän päte-
vän säätietopalvelun merenkulkijoille anta-
maan säätiedotukseen.  

6 §. Navigointiapu. Ehdotetun pykälän 
mukaan navigointiapua annettaisiin tunniste-
tulle alukselle sen pyynnöstä tai VTS-
viranomaisen havaitessa sen tarpeelliseksi. 
Navigointiapu olisi erityisen tärkeää vaikeis-
sa merenkulullisissa tilanteissa tai sää- ja 
jääolosuhteissa. Vaikeita merenkulullisia ti-
lanteita voi syntyä esimerkiksi, jos navigoin-
tilaitteet tai muut aluksen laitteet eivät toimi 
normaalisti. Navigointiapu olisi vain pää-
määrähakuista (result orientated) ja ohjeellis-
ta.  

On erittäin tärkeää luoda VTS-viran-
omaisen toimintatapoja koskevat selkeät 
määräykset siitä, milloin ja millaista apua 
voidaan antaa, jotta navigointiapu olisi vain 
ohjeellista. Toimivaltainen viranomainen 
vahvistaisi ehdotetun 8 §:n mukaan VTS-
viranomaisen toimintatavat. Kaikki navi-
goinnin avustamiseksi annettu tieto ei olisi 
pykälän mukaista navigointiapua. Navigoin-
tiavusta olisi sovittava päällikön kanssa ja 
myös navigointiapuun liittyvät menettelyta-
vat olisi sovittava. On tarkkaan tiedettävä, 
kenelle, milloin ja millaiseen vaaratilantee-
seen liittyvää navigointiapua annetaan sekä 
mitä tietoja ja neuvoja aluksille annetaan.  
Navigointiapua annettaessa tulisi varmistaa 
aluksen tunnistus, sijainti ja VTS-reitti-
suunnitelma määränpäähän tai lähimpään 
turvalliseen ankkuripaikkaan. Yhteydenpito-
tavoista tulisi sopia alusliikenneohjaajan ja 
aluksen päällikön kesken ennen navigoin-
tiavun antamista. Erityisesti olisi sovittava, 
miten usein yhteydenpito tapahtuisi, miten 
toimittaisiin yhteyden katketessa sekä mitä 
tietoja alusliikenneohjaaja antaisi alukselle. 
Lisäksi alusliikenneohjaajan olisi ilmoitetta-
va, että alusliikenneohjaajan havainnot pe-
rustuvat VTS-keskuksessa käytettäviin lait-
teisiin. Navigointiapu olisi palvelua, jonka 
tarkoituksena on avustaa aluksen päällikköä 
merenkulullisessa päätöksenteossa sekä seu-
rata aluksen komentosillalla tehtyjen, ohjai-
luun liittyvien toimenpiteiden vaikuttavuutta. 

Alukselle voitaisiin navigointiapuna antaa 
tietoja sen suunnasta ja nopeudesta, tietoja 
aluksen sijainnista väylälinjan tai VTS-
reittisuunnitelman mukaisen käännöspisteen 
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suhteen sekä tietoja aluksen läheisyydessä 
olevien muiden alusten sijainnista, tunniste-
tiedoista ja aikeista. Lisäksi voitaisiin antaa 
varoituksia. Navigointiapua voitaisiin antaa 
esimerkiksi huonon sään vallitessa tai aluk-
sen tullessa luotsipaikalle antamalla säännöl-
lisin väliajoin tietoa suuntimasta. Tällöin oh-
jattu suunta jäisi päällikön ratkaistavaksi ot-
taen huomioon esimerkiksi tuulen, virran, 
aallokon tai jäätilanteen. Alusliikenneohjaaja 
ilmoittaisi ainoastaan suuntiman aluksen 
määränpäähän tai seuraavaan käännöskoh-
taan.  

7 §. Alusliikenteen järjestely. Ehdotetussa 
pykälässä säädettäisiin siitä, millaisilla toi-
menpiteillä alusliikennettä olisi mahdollista 
pysyvillä liikennejärjestelyillä ohjata. Alus-
liikenteen järjestely tarkoittaa liikenteen jär-
jestelyä ja alusten liikkeiden ennakointia 
niin, että ruuhkat ja vaaralliset tilanteet voi-
daan estää. Alusliikenteen järjestely on eri-
tyisen tärkeä palvelu alusliikenteen ruuhka-
aikoina tai muuhun alusliikenteeseen vaikut-
tavien erikoiskuljetusten liikkuessa VTS-
alueella.  

Toimivaltainen viranomainen voisi ehdote-
tun lain 8 §:n mukaisessa perustamispäätök-
sessä vahvistaa VTS-alueelle kohtaamiskiel-
toja ja kohtaamispaikkoja, ohittamiskieltoja 
ja ohittamispaikkoja, lähtöluvan satamasta tai 
ankkurointipaikalta, VTS-alueelle saapumis-
luvan, liikenteen porrastusjärjestelyjä sekä 
ankkurointikieltoja ja ankkurointipaikkoja. 
Kohtaaminen tai ohittaminen voitaisiin kiel-
tää tai määrätä kohtaamis- tai ohittamispaik-
ka väylällä esimerkiksi luotsipaikan lähei-
syydessä tai jääuomassa ajettaessa. Samoin 
voitaisiin liikennetilanteen mukaisesti porras-
taa liikenne ajan tai matkan suhteen esimer-
kiksi kapeikkoon tai kapeille väylänosille 
jommastakummasta tai kummastakin suun-
nasta tultaessa. Otettaessa käyttöön lähtölu-
pamenettely perustamispäätöksessä määritel-
täisiin paikka, josta lähdettäessä lähtölupa 
tarvitaan sekä se, millä edellytyksellä lähtö-
lupa voidaan evätä. Satamasta lähtevältä 
alukselta lähtölupa voitaisiin evätä esimer-
kiksi, jos väylällä on kohtaamiskielto ja koh-
taamiskieltoalueella olisi sisään tuleva alus ja 
satamasta lähtevä alus sattuisi kohtaamiskiel-
toalueelle yhtä aikaa sisään tulevan aluksen 
kanssa. 

Liikenteen porrastus perustuisi matkaan tai 
aikaan, ja se voisi olla käytössä joko jatku-
vasti tai vain esimerkiksi huonon näkyvyy-
den vallitessa taikka se voisi olla erilainen 
normaaliolosuhteissa ja huonoissa sääolosuh-
teissa. Porrastus voitaisiin määrätä otettavak-
si käyttöön väylä- tai satamakohtaisesti tie-
tyissä, perustamispäätöksessä määrätyissä 
olosuhteissa. Tällainen sääolosuhde voisi olla 
esimerkiksi näkyvyys, jonka aleneminen 
esimerkiksi 0,5 mailiin johtaisi liikenteen 
porrastuksen käyttöön ottoon. Tällöin aluslii-
kenneohjaaja toteaisi porrastusta vaativien 
olosuhteiden olevan olemassa ja ilmoittaisi 
alueella oleville aluksille perustamispäätök-
sen mukaisen porrastuksen voimaan tulosta. 
Käytettävä porrastusväli ilmoitettaisiin aika-
na, kuten 10 minuuttia, tai matkana, kuten 
0,5 mailia.  

Edellä selostetut liikenteen järjestelytoi-
menpiteet muodostaisivat VTS-alueelle py-
syvät liikennesäännöt. Niistä tiedotettaisiin 
kansallisissa ja kansainvälisissä julkaisuissa 
ja alusliikenneohjaaja valvoisi niiden noudat-
tamista. 

Säädösehdotuksen 3 kohdalla pantaisiin 
täytäntöön valvontadirektiivin 18 artiklan 1 
kohdan b alakohta. 
 
3 luku.  Alusliikennepalvelun perusta-

minen 

8 §. Perustamispäätös. Ehdotetussa pykä-
lässä säädettäisiin alusliikennepalvelun pe-
rustamisesta. Alusliikennepalvelun tietylle 
alueelle perustaisi toimivaltainen viranomai-
nen, jos se katsoo palvelun tarpeelliseksi. Sen 
vuoksi ennen alusliikennepalvelun perusta-
mista toimivaltaisen viranomaisen olisi selvi-
tettävä alusliikennepalvelun turvallisuutta ja 
tehokkuutta edistävät tekijät sekä eri viran-
omaisten välinen yhteistyö.   

Lisäksi olisi selvitettävä perustettavaksi 
aiotulla VTS-alueella jo olevat reittijakojär-
jestelmät, nopeusrajoitukset ja muut aluslii-
kennettä ohjaavat tai rajoittavat tekijät. Mui-
na alusliikennettä ohjaavina tai rajoittavina 
tekijöinä voisivat olla esimerkiksi liikenne-
määrät, vaaralliset kuljetukset ja erikoiskulje-
tukset alueella, vesialueen ja väylästön navi-
goitavuuteen ja navigointiturvallisuuteen liit-
tyvät seikat sekä luotsaus ja jäänmurto. 
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Perustamispäätöksessä vahvistettaisiin 
alusliikennepalvelua ylläpitävä VTS-viran-
omainen, yhteistoimintasopimus, jos VTS-
viranomainen ylläpitäisi alusliikennepalvelua 
yhteistyössä muiden viranomaisten tai sata-
manpitäjien kanssa, annettavat alusliikenne-
palvelut ja missä laajuudessa niitä annetaan, 
VTS-alue sekä VTS-aluekohtaiset pakolliset 
ilmoittautumispisteet ja pakolliset reitit, 
VTS-viranomaisen henkilöstön vähimmäis-
lukumäärä ja pätevyydet, VTS-viranomaisen 
sisäiset ja ulkoiset toimintatavat sekä toimin-
ta-ajat, VTS-keskuksen sijainti, VTS-kes-
kuksen ja VTS-alueen tekniset järjestelmät 
sekä alusliikennepalvelun edellyttämät alus-
ten ilmoittautumista koskevat  tarkemmat 
määräykset. Päätöksellä varmistettaisiin pal-
velujen yhtenäinen laatu koko maassa. Ehdo-
tettu säännös vastaa nykyisten hallinnollisten 
määräysten mukaista käytäntöä.  

Annettavien alusliikennepalvelujen vahvis-
taminen perustamispäätöksellä on perustel-
tua, jotta kullekin VTS-alueelle saataisiin 
luotua liikenteen tarpeita ja olosuhteita sekä 
VTS-viranomaisen käytettävissä olevia re-
sursseja vastaava palvelutaso. Perustamispää-
töksessä vahvistettaisiin tiedotusten anta-
misajankohdat ja annettavat tiedot. Lisäksi 
perustamispäätöksessä määriteltäisiin, anne-
taanko kyseisestä VTS-keskuksesta navi-
gointiapua ja missä laajuudessa sitä annetaan. 
Perustamispäätöksessä myös vahvistettaisiin, 
suoritetaanko VTS-alueella alusliikenteen 
järjestelyä ja mitä 7 §:ssä tarkoitetuista alus-
liikenteen järjestelyyn kuuluvista toimenpi-
teistä VTS-alueella on käytössä. 

Yhteistoimintasopimukset tulisi vahvistaa 
perustamispäätöksessä vastuiden kohdenta-
miseksi.  

Pakolliset ilmoittautumispisteet ja pakolli-
set reitit kuuluvat kaikkien alusliikennepalve-
lujen piiriin. Vaarallista tai ympäristöä pilaa-
vaa lastia kuljettaville aluksille perustamis-
päätöksessä määrättävä pakollinen reitti 
VTS-alueella määriteltäisiin reittipisteinä. 
Aluksilta voitaisiin lisäksi edellyttää, että ne 
ilmoittautuessaan vahvistavat VTS-viran-
omaiselle noudattavansa kyseistä reittiä. 
Alusten ilmoittautumisvelvoitteet olisivat 
kaikkien alusliikennepalvelujen kohdalla tar-
peen myös liikenteen seuraamisen ja valvon-
nan kannalta.  

Perustamispäätöksen tekemisen yhteydessä 
tulisi erityisesti arvioida tarjottavien palvelu-
jen riittävyys ja taso meriturvallisuuden kan-
nalta. Perustamispäätöksessä olisi erityisesti 
kiinnitettävä huomiota liikenteen ohjausta 
koskeviin toimenpiteisiin ja siihen, että ne 
varmistavat liikenteen turvallisuutta ja suju-
vuutta.  

VTS-alueen eri sektoreille ja osa-alueille 
olisi mahdollista määritellä eritasoinen palve-
lu tarpeen mukaan. Tällöin tulisi myös henki-
lökunnan pätevyyden taso määritellä.  

9 §. Perustamispäätöksen muuttaminen tai 
peruuttaminen. Pykälässä ehdotetaan säädet-
täväksi perustamispäätöksen muuttamisesta 
tai peruuttamisesta. Toimivaltainen viran-
omainen voisi VTS-viranomaisen esityksestä 
muuttaa perustamispäätöstä tai peruuttaa sen. 
Muuttaminen saattaisi olla tarpeen esimer-
kiksi liikenteen lisääntymisen tai vähenemi-
sen vuoksi, jolloin muutettaisiin annettavia 
palveluja tai aluetta.  

Lisäksi toimivaltainen viranomainen voisi 
ehdotetun pykälän mukaan muuttaa perusta-
mispäätöstä tai peruuttaa sen, jos toiminta ei 
olisi perustamispäätöksen mukaista. Muut-
taminen voisi tarkoittaa esimerkiksi aluksille 
annettavien palvelujen vähentämistä.  

10 §. Perustamispäätöksestä, sen muutta-
misesta tai peruuttamisesta tiedottaminen. 
Alusten osallistuminen VTS-palveluun var-
mistettaisiin sillä, että VTS-viranomainen 
olisi velvollinen ilmoittamaan alusliikenne-
palvelun perustamispäätöksestä, sen muutta-
misesta ja sen peruuttamisesta kansainväli-
sissä ja kansallisissa julkaisuissa. Näitä ovat 
tällä hetkellä VTS-Guide, Master’s Guide ja 
Tiedonantoja merenkulkijoille sekä IALA:n 
julkaisema World VTS Guide. Alusturvalli-
suuden ja liikenteenohjauksen toimivuuden 
varmistamiseksi perustamispäätöksessä tar-
kemmin määritellyt ilmoittautumispisteet se-
kä muut menettelyt julkaistaisiin soveltuvin 
osin merikartoissa ja karttatiedostona Tie-
donantoja merenkulkijoille -julkaisussa ja 
kansainvälisissä julkaisuissa. 

Säännös vastaisi osaltaan valvontadirektii-
vin 22 artiklan 2 kohtaa. 
 
4 luku.  Henkilöstön pätevyys 

11 §. Alusliikenneohjaajan pätevyys ja työ-
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paikkakoulutus. Ehdotetun pykälän mukaan 
alusliikenneohjaajalla tulisi olla sellainen pä-
tevyys, että hän pystyy alusliikennepalvelun 
turvalliseen ja tehokkaaseen hoitamiseen. 

Alusliikenneohjaajana saisi toimia vain 
henkilö, jolla on voimassaoleva Merenkulku-
laitoksen myöntämä alusliikenneohjaajan pä-
tevyystodistus ja joka on suorittanut aluslii-
kenneohjaajan työpaikkakoulutuksen.  

Työpaikkakoulutuksen tarkoituksena on 
varmistaa, että tuleva alusliikenneohjaaja on 
perehtynyt VTS-alueeseen sekä VTS-
keskuksen laitteisiin, järjestelmiin ja menet-
telytapoihin. Työpaikkakoulutus suoritettai-
siin käytännön työharjoitteluna  IALA:n suo-
situsten mukaisen ja VTS-viranomaisen  hy-
väksymän työpaikkakouluttaja-kurssin suo-
rittaneen henkilön johdolla siinä VTS-
keskuksessa, johon henkilö haluaa kelpuu-
tusmerkinnän. VTS-viranomainen vastaisi 
työpaikkakoulutuksen järjestämisestä ja sen 
suorittamisen hyväksymisestä. Hyväksytysti 
suoritetun työpaikkakoulutuksen jälkeen 
VTS-viranomainen tekisi pätevyystodistuk-
seen kelpuutusmerkinnän osoitukseksi henki-
lön pätevyydestä toimia alusliikenneohjaaja-
na kyseisessä VTS-keskuksessa. Alusliiken-
neohjaajan työpaikkakoulutus perustuu kan-
sainvälisiin IMO:n ja IALA:n suosituksiin, 
joista tärkein on IALA:n suositus V-103 kos-
kien alusliikenneohjaajien koulutusta ja serti-
fiointia. 

Alusliikenneohjaaja saa tehtävissään käyt-
töönsä muun muassa puolustusvoimien ja ra-
javartiolaitoksen tutkakuvaa sekä tietoja tut-
kasensorien sijainnista ja erottelukyvystä. 
Nämä tiedot ovat erityisen arkaluonteisia. 
Palkattaessa henkilökuntaa VTS-keskuksiin 
työnantaja voisi pyytää työntekijästä turvalli-
suusselvityksen. Turvallisuusselvityksestä 
säädetään turvallisuusselvityksistä annetussa 
laissa (177/2002).  

Koulutuksen sisällön ja laajuuden varmis-
tamiseksi tulisi laatia VTS-keskuskohtainen 
työpaikkakoulutussuunnitelma, jonka Me-
renkulkulaitos vahvistaisi. Koulutussuunni-
telman tulisi pitää sisällään kuvaus annetta-
vasta koulutuskokonaisuudesta sekä määri-
telmät hyväksytysti suoritetun koulutusjak-
son jälkeen edellytettävistä tiedoista ja tai-
doista aihealueittain. Työpaikkakoulutuksen 
edistymisestä olisi pidettävä kirjaa. Tämä 

voitaisiin toteuttaa käyttämällä koulutuskir-
jaa, johon koulutettava ja kouluttaja tekisivät 
merkintöjä.  

Työpaikkakoulutuksen kestoon vaikuttavat 
useat asiat, kuten esimerkiksi henkilön aiem-
pi työkokemus, VTS-keskuksesta annettavat 
palvelut sekä VTS-alueen liikenteelliset ja 
maantieteelliset ominaisuudet. Vähimmäis-
kestoltaan koulutuksen tulisi olla sellainen, 
että henkilön voidaan todeta hallitsevan kou-
lutussuunnitelmassa määritetyt tiedot ja tai-
dot käytännössä. Työpaikkakoulutuksen 
enimmäiskesto olisi kuusi kuukautta. 

Alusliikenneohjaajan työpaikkakoulutuk-
sesta ja työpaikkakoulutussuunnitelmasta 
säädettäisiin tarkemmin valtioneuvoston ase-
tuksella. Ehdotettu pykälä liittyisi myös val-
vontadirektiivin 9 artiklan 3 kohtaan, jonka 
mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, et-
tä rannikkoasemilla, joiden tehtävänä on seu-
rata alusliikennepalvelujen ja alusten reittija-
kojärjestelmien noudattamista, on käytössään 
asianmukaisesti koulutettua henkilöstöä.  

12 §. Alusliikenneohjaajan pätevyystodis-
tus. Alusliikenneohjaajan pätevyystodistuk-
sen myöntämisen edellytyksenä olisi ehdote-
tun pykälän mukaan, että hakija on suoritta-
nut hyväksytysti alusliikenneohjaajan perus-
koulutuksen ja että hän hallitsee tarvittavassa 
laajuudessa suomen, ruotsin ja englannin kie-
len. IMO:n päätöslauselman A.857(20) 2 lu-
vun mukaan VTS-viranomaisen tulee varmis-
taa, että alusliikenneohjaajalla on edellytyk-
set ja erikoiskoulutus toimia tehtävissään 
VTS-keskuksessa ja että hänellä on vaaditut 
vaatimukset täyttävä kielitaito varsinkin, jos 
hänellä on oikeus antaa alusliikenteelle ohjei-
ta tai määräyksiä tai navigointiapua. Aluslii-
kenneohjaajan pätevyystodistuksella varmis-
tettaisiin yhteneväinen koulutus ja oikeiden 
menettelytapojen noudattaminen tehtävissä.  

Lisäksi navigointiapua tai alusliikenteen 
järjestelypalvelua antavalta alusliikenneoh-
jaajalta vaadittaisiin, että hän on suorittanut 
vahtiperämiehen tutkinnon ja tutkinnon suo-
ritettuaan saanut vahtiperämiehenkirjan. Pä-
tevyystodistuksen saaminen ei siis edellytä 
voimassaolevaa vahtiperämiehenkirjaa. Edel-
lä mainittuja alusliikennepalveluja antavan 
henkilön tulee ymmärtää, mihin tekijöihin 
päällikön ratkaisut komentosillalla perustu-
vat. Alusliikenneohjaajan tulisi kyetä anta-
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maan ohjeet ja määräykset niin, että päällik-
kö ja alusliikenneohjaaja molemmat ymmär-
tävät ne samalla tavalla. On tärkeää, että 
alusliikennepalveluun osallistuja tietää, min-
kä tasoinen koulutus ja pätevyys määräyksiä 
ja ohjeita antavalla henkilöllä on.  

Merenkulkulaitos merkitsisi pätevyystodis-
tukseen ne alusliikennepalvelut, joita päte-
vyystodistuksen haltija on oikeutettu anta-
maan. 

Valtioneuvoston asetuksella on tarkoitus 
säätää tarkemmin alusliikenneohjaajan pe-
ruskoulutuksesta sekä vaadittavasta kielitai-
dosta. Alusliikennepalvelua hoitavan henki-
löstön englannin kielen taito tulisi IALA:n 
suositusten mukaisesti olla kansainvälisen 
englannin kielen testijärjestelmän, jäljempä-
nä IELTS, taso 5 tai vastaavan testijärjestel-
män vastaava taso. Tämän lisäksi VTS-
keskuksissa tulisi käyttää tarvittaessa IMO:n 
Standard Marine Vocabulary Phrases -
sanastoa merenkulkijoiden koulutusta, päte-
vyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan vuoden 
1978 kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 
22/1984), IMO:n päätöslauselman A.857(20) 
ja IALA:n suosituksen V-103 mukaisesti.  

13 §. Alusliikennepalvelun esimiehen päte-
vyys. Ehdotetun pykälän mukaan alusliiken-
nepalvelun esimiehellä tulisi olla sellainen 
pätevyys, että hän pystyy alusliikennepalve-
lun turvalliseen ja tehokkaaseen johtamiseen.  

Alusliikennepalvelun esimiehenä saisi toi-
mia vain henkilö, jolla on voimassaoleva 
Merenkulkulaitoksen myöntämä alusliiken-
neohjaajan pätevyystodistus, johon Meren-
kulkulaitos tekee hyväksymismerkinnän suo-
ritetusta alusliikennepalvelun esimiehen pe-
ruskoulutuksesta. Koulutus tähän tehtävään 
joudutaan hankkimaan ulkomailta. Tällä het-
kellä Euroopassa vain kaksi oppilaitosta an-
taa IALA:n vaatimukset täyttävää alusliiken-
nepalvelun esimiehen koulutusta. Tarkoituk-
sena on, että IALA:n suosituksen mukaisesti 
alusliikennepalvelun esimiehen englannin 
kielen taito tulisi olla IELTS taso 6 tai vas-
taavan testijärjestelmän vastaava taso. 

Alusliikennepalvelun esimiehen peruskoulu-
tuksesta ja vaadittavasta kielitaidosta säädettäi-
siin tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 

14 §. Alusliikenneohjaajan pätevyystodis-
tuksen voimassaolo ja uusiminen. Pätevyys-
todistus myönnettäisiin määräajaksi, enintään 

viideksi vuodeksi, ja se voitaisiin hakemuk-
sesta uusia. Myös alusliikennepalvelun esi-
mies joutuisi uusimaan alusliikenneohjaajan 
pätevyystodistuksensa. Käytännössä aluslii-
kennepalvelun esimies toimii useimmiten itse 
myös alusliikenneohjaajana. 

Uusimisen edellytyksenä olisi, että päte-
vyystodistuksen haltija osoittaisi säilyttä-
neensä ammattitaitonsa. Tämä voisi tarkoit-
taa esimerkiksi työskentelyä pätevyystodis-
tusta vastaavissa tehtävissä tai suoritettua 
työpaikkakoulutusta.  

Tarkoituksena on, että VTS-viranomainen 
suorittaisi pätevyyden ja osaamisen vuosit-
taista arviointia, josta tehtäisiin merkintä 
henkilön pätevyystodistukseen. Arviointi oli-
si suoritettava aikaisintaan yhdeksän, mutta 
enintään 12 kuukauden kuluttua edellisestä 
arviointipäivämäärästä.  

Mikäli henkilö olisi poissa yhtäjaksoisesti 
yli 12 kuukautta alusliikennepalvelutehtäväs-
tä, johon hänellä on kelpuutusmerkintä, tulisi 
hänen operatiiviseen työhön palatessaan suo-
rittaa hyväksytysti työpaikkakoulutusjakso 
ennen itsenäisen vahtityöskentelyn aloitta-
mista. Työpaikkakoulutuksen tarkoituksena 
olisi päivittää työntekijän tiedot toimintaoh-
jeiden, laitteistojen ynnä muiden työn suorit-
tamiseen liittyvien tekijöiden osalta sekä 
varmistaa käytännössä tapahtuva harjoittelu 
tarvittavien taitojen aktivoimiseksi.  

Lisäksi tarkoituksena on, että pätevyysto-
distuksen haltijan tulisi suorittaa hyväksytty 
ammatillinen täydennyskoulutus vähintään 
kerran pätevyystodistuksen voimassaoloai-
kana pätevyytensä ylläpitämiseksi. Henkilön 
tulisi suorittaa ammatillinen täydennyskoulu-
tus korkeintaan 12 kuukautta ennen päte-
vyystodistuksen uusimista. Kurssin tarkoi-
tuksena olisi päivittää tiedot alusliikennepal-
velutoimintaan yleisesti vaikuttavien tekijöi-
den osalta sekä kerrata simulaattoriharjoitus-
ten avulla oikeita toimintatapoja ja tehokasta 
kommunikointia.  

Pätevyystodistuksen uusimiseen liittyvästä 
pätevyyden ja osaamisen arvioinnista, työ-
paikkakoulutuksesta ja ammatillisesta täy-
dennyskoulutuksesta, säädettäisiin tarkem-
min valtioneuvoston asetuksella.  

15 §. Alusliikenneohjaajan pätevyystodis-
tuksen peruuttaminen. Merenkulkulaitoksen 
olisi ehdotetun pykälän mukaan peruutettava 
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alusliikenneohjaajan pätevyystodistus, jos 
pätevyystodistuksen haltija ei enää tiedoil-
taan ja taidoiltaan täytä pätevyystodistuksen 
saamisen edellytyksiä.  

Merenkulkulaitos voisi peruuttaa pätevyys-
todistuksen, jos pätevyystodistuksen haltija 
toistuvasti rikkoo tätä lakia tai sen nojalla 
annettuja säännöksiä tai määräyksiä taikka 
jos pätevyystodistuksen haltija on tehtäviään 
hoitaessaan alkoholin tai muun huumaavan 
aineen vaikutuksen alainen. 

Ennen pätevyystodistuksen peruuttamista, 
Merenkulkulaitoksen olisi kuultava asian-
omaista henkilöä. Tämä on tarpeen, jotta asi-
anomaisen henkilön oikeusturva olisi varmis-
tettu. 

Merenkulkulaitos voisi velvoittaa päte-
vyystodistuksen haltijan toimittamaan päte-
vyystodistuksensa heti viranomaiselle. 

Peruuttamispäätöksessä olisi määrättävä 
aika, jonka kuluessa pätevyystodistusta ei 
anneta, ellei pätevyystodistusta peruuteta py-
syvästi. Aika alkaisi kulua siitä, kun peruut-
tamispäätös on saatettu asianomaiselle tie-
doksi, tai viimeistään pätevyystodistuksen 
voimassaolon päättyessä. 
 
 
 
 
5 luku.  VTS-viranomaisen toimivalta 

ja velvollisuudet 

16 §. Alusliikennepalvelun ylläpito.  VTS-
viranomainen olisi ehdotetun pykälän mu-
kaan velvollinen ylläpitämään tämän lain ja 
sen nojalla annettujen säännösten sekä 8 
§:ssä tarkoitetun perustamispäätöksen mu-
kaisesti VTS-alueellaan alusliikennepalvelua 
sekä valvomaan ja ohjaamaan alusliikennettä 
VTS-keskuksessa ylläpidettävän tilanneku-
van perusteella. Pykälässä asettaisiin VTS-
viranomaiselle velvoite ylläpitää palvelua, 
johon alukset olisivat velvollisia osallistu-
maan ja jota ne toisaalta edellyttävät myös 
saavansa.  

VTS-viranomainen voisi ylläpitää aluslii-
kennepalvelua yhteistyössä muiden viran-
omaisten tai satamanpitäjien kanssa. Tämä 
vastaa nykykäytäntöä. Esimerkiksi Helsinki 
VTS:ää ylläpitävät Suomenlahden merenkul-
kupiiri ja Helsingin satama yhteistyössä. 

Pohjanlahden merenkulkupiiri ylläpitää 
Bothnia VTS:ää yhteistyössä rajavartiolai-
toksen Länsi-Suomen merivartioston kanssa. 
Yhteistyö perustuu keskinäisiin sopimuksiin. 
Lisäksi merenkulkupiirit pitävät teknisiä jär-
jestelmiä yllä yhteistyössä rajavartiolaitoksen 
ja puolustusvoimien kanssa METO (merelli-
set viranomaistoiminnat) -yhteistyön puit-
teissa. VTS-viranomainen vastaisi tällaises-
sakin tapauksessa alusliikennepalvelun yllä-
pitämisestä. Yhteistoimintasopimuksessa so-
vittaisiin tarkemmin vastuunjaosta eri toimi-
joiden kesken.  

Kaikkiin alusliikenneohjaajiin, myös sata-
manpitäjän palveluksessa oleviin, sovellettai-
siin rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia 
säännöksiä. 

Ehdotetun 4 momentin mukaan VTS-viran-
omainen olisi velvollinen tallentamaan VTS-
alueen tilannekuvan ja siihen liittyvän VHF-
radioliikenteen ja säilyttämään tallenteita 30 
vuorokautta. Näiden VTS-alueen tilanneku-
vatallenteiden avulla voidaan tarvittaessa 
käydä yksittäisiä liikennetilanteita läpi jälki-
käteen ja selvittää esimerkiksi läheltä piti -
tilanteiden ja onnettomuuksien syitä. Tilan-
nekuva ei sisällä henkilötietoja. 

Tallenteiden julkisuudesta olisi voimassa, 
mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa (621/1999) säädetään. Me-
renkulkulaitoksen VTS-tilannekuva muodos-
tetaan yhdessä Merenkulkulaitoksen, puolus-
tusvoimien ja rajavartiolaitoksen tutkasenso-
reista saatavasta käsittelemättömästä tutka-
kuvasta ja AIS-sensoreista saatavasta tiedos-
ta, jotka kootaan tilannekuvaksi viranomais-
tarkoituksiin käytettäväksi. Sekä puolustus-
voimien että rajavartiolaitoksen tutkasensori-
en sijainti ja erottelukyky ovat viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 
10 kohdan nojalla salaisia. Näitä tietoja ei 
voida tallenteessa erottaa Merenkulkulaitok-
sen sensorien tiedoista. 

Radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun 
lain (1015/2001) 37 §:n 3 momentin 3 koh-
dan mukaan luottamuksellisena radioviestin-
tänä ei pidetä yleisellä kutsukanavalla harjoi-
tettavaa radioviestintää, jollaista on pykäläs-
sä tarkoitettu VHF-radioliikenne.  

Tällä pykälällä pantaisiin täytäntöön val-
vontadirektiivin 24 artikla tietojen luotta-
muksellisuudesta. 
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17 §. Alusliikenteen tilapäinen ohjaaminen 
erityistilanteissa. VTS-viranomainen voisi 
pykälän mukaan tarvittaessa poikkeavien 
sää-, jää- tai vedenkorkeusolosuhteiden 
vuoksi tai VTS-alueella olevan erikoiskulje-
tuksen tai meripelastustapahtuman tai muun 
liikennettä rajoittavan tai vaarantavan seikan 
vuoksi tilapäisesti sulkea vesialueen, väylän 
tai väylänosan, määrätä aluksia ankkurointi-
paikalle tai takaisin laituriin sekä  rajoittaa ti-
lapäisesti nopeutta vesialueella tai väylällä 
esimerkiksi saariston jääkentän rikkoutumi-
sen estämiseksi tai luotsipaikalle tultaessa tai 
sukeltajan ollessa töissä väyläalueella. Kul-
lakin VTS-viranomaisella on kokemusta alu-
eensa olosuhteista ja niiden aiheuttamasta 
vaarasta alusliikenteelle ja tällä perusteella 
mahdollisuus arvioida, missä tilanteissa 
poikkeustoimiin on syytä ryhtyä.  

Onnettomuustilanteissa pelastustoimien 
turvaaminen saattaa edellyttää vesialueen tai 
väylän tai väylänosan sulkemista. Tällöin 
turvallisuus voitaisiin varmistaa ohjaamalla 
aluksia ankkuriin tai takaisin satamaan. Täl-
laiseen toimenpiteeseen voitaisiin ryhtyä sil-
loin, kun meripelastusjohtaja on tehnyt meri-
pelastuslain (1145/2001) 11 a §:ssä tarkoite-
tun päätöksen kieltää liikkuminen etsintä- ja 
pelastusalueen merialueella tai rajoittaa sitä.  

Toimenpiteen tarkoituksena olisi vaarallis-
ten tilanteiden ehkäiseminen ja alusliikenteen 
kokonaisturvallisuuden parantaminen. VTS-
viranomaisen toteuttama alusliikenteen tila-
päinen ohjaaminen erityistilanteissa olisi 
päämäärähakuista ja tarvittavat aluksen oh-
jailutoimenpiteet jäisivät päällikön harkin-
taan ja toteutettaviksi. 

Pykälään ehdotetaan lisäksi otettavaksi 
säännös, jonka mukaan alusliikenteen tilapäi-
seksi ohjaamiseksi erityistilanteissa annetta-
vista velvoittavista  määräyksistä olisi ilmoi-
tettava välittömästi alueella oleville ja sinne 
matkalla oleville aluksille. Samoin toimenpi-
teestä tulisi ilmoittaa sille satamanpitäjälle, 
jonka liikennettä päätös koskee. Ilmoittami-
nen tehtäisiin sekä VTS-keskuksen viestintä-
välineillä että Merenkulkulaitoksen turvalli-
suusradion, Turku Radion, avulla.  

18 §. VTS-viranomaisen ilmoitusvelvolli-
suudet. Ehdotetun pykälän mukaan VTS-
viranomainen olisi velvollinen ilmoittamaan 
asianomaisille merenkulku-, meripelastus-, 

ympäristö-, aluevalvonta-, poliisi- tai tullivi-
ranomaisille sekä asianomaisille satamanpi-
täjille havaitsemistaan tai sille ilmoitetuista 
tiettyä alusta koskevista aluksen tai siinä ole-
vien ihmisten turvallisuuteen, meripelastuk-
seen, ympäristönsuojeluun tai alue- taikka 
tullivalvontaan liittyvistä olennaisista sei-
koista.  

Ehdotetussa pykälässä säädettävällä ilmoit-
tamisvelvollisuudella pantaisiin täytäntöön 
valvontadirektiivin 16 artikla. Valtioneuvos-
ton asetuksella säädettäisiin tarkemmin val-
vontadirektiivin 16 artiklassa säädetystä tiet-
tyjä aluksia koskevien tietojen välittämisestä. 
Säännösehdotuksen mukainen ilmoitusvel-
vollisuus  koskisi myös olennaisten tietojen 
välittämistä aluksen suunnitellun reitin var-
rella sijaitsevien Euroopan unionin muiden 
jäsenvaltioiden asianomaisille VTS-viran-
omaisille sellaisista aluksista, joiden katso-
taan aiheuttavan vaaraa merenkululle tai 
uhan merenkulun tai ihmisten turvallisuudel-
le tai ympäristölle. Tällaisia aluksia ovat val-
vontadirektiivin 16 artiklan 1 kohdan mu-
kaan seuraavat:  

1) alukset, jotka matkansa aikana ovat ol-
leet osallisina valvontadirektiivin 17 artiklas-
sa tarkoitetussa merellä tapahtuneessa vaara-
tilanteessa tai onnettomuudessa tai jotka ovat 
jättäneet täyttämättä valvontadirektiivissä 
säädetyt ilmoittamisvelvollisuudet tai jotka 
ovat rikkoneet jonkin jäsenvaltion vastuulla 
olevissa alusten reittijakojärjestelmissä ja 
alusliikennepalveluissa sovellettavia sääntö-
jä;  

2) alukset, joiden osalta on olemassa näyt-
töä, tai on perusteltua syytä olettaa, että ne 
ovat tahallisesti päästäneet öljyä mereen tai 
muulla tavoin rikkoneet  alusten aiheuttaman 
meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 
1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimuk-
seen liittyvää vuoden 1978 pöytäkirjaa (SopS 
51/1983) jonkin jäsenvaltion lainkäyttöval-
taan kuuluvilla vesillä; sekä 

3) alukset, joilta on evätty pääsy yhteisön 
jäsenvaltioiden satamiin tai joista jokin jä-
senvaltio on tehnyt ilmoituksen satamavalti-
oiden suorittamasta alusten valvonnasta an-
netun neuvoston direktiivin 95/21/EY, sellai-
sena kuin direktiivi on muutettuna ja Suo-
messa täytäntöönpantuna, liitteessä I olevan 
1 kohdan mukaisesti.  
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Pykälän nojalla annettavalla valtioneuvos-
ton asetuksella pantaisiin täytäntöön myös 
valvontadirektiivin 21 artiklan ilmoittamis-
velvollisuutta koskevat 1 ja 3 kohdat.  

VTS-viranomainen valvoisi myös eräiden 
alusten ja niitä palvelevien satamarakentei-
den turvatoimista ja turvatoimien valvonnas-
ta annetun lain (485/2004), jäljempänä turva-
toimilaki, toteutumista VTS-alueellaan. Jos 
VTS-viranomainen havaitsee, että alusta uh-
kaa turvavälikohtaus VTS-alueella, tulisi sen 
ilmoittaa siitä rajavartiolaitokselle. Turva-
toimilain 5 §:n 1 kohdan mukaan rajavartio-
laitoksen tulee pitää yllä yhteyspistettä alus-
ten ja satamarakenteiden turvauhkaa koske-
ville ilmoituksille sekä turvahälytyksille.  

19 §. VTS-viranomaisen toimintakäsikirja. 
Toiminnan tason ja sujuvuuden varmistami-
seksi myös erilaisissa häiriötilanteissa VTS-
viranomaiselle ehdotetaan säädettäväksi vel-
vollisuus laatia ja ylläpitää toimintakäsikir-
jaa, jossa olisi määritelty VTS-viranomaisen 
toiminnan ja teknisten järjestelmien ylläpi-
tämiseen liittyvät tehtävät ja toimenpiteet se-
kä varautuminen alusliikennepalvelun ylläpi-
tämiseen poikkeustilanteissa. Tällaisia poik-
keustilanteita saattaisivat olla tekniset häiriö-
tilanteet sekä poikkeusolojen aiheuttamat eri-
tyistoimenpiteet. Tarkoitus on, että VTS-
viranomainen myös varautuisi poikkeustilan-
teisiin varajärjestelmiä rakentamalla ja tes-
taamalla sekä harjoittelemalla toimintaa vara-
järjestelmien tai vaihtoehtoisten toimintamal-
lien avulla.  

Toimintakäsikirjasta tulisi käydä ilmi sisäi-
set toimintatavat, joilla varmistetaan tiedon 
keruu, sen käsittely ja päätöksenteko. Ulkoi-
siin toimintatapoihin kuuluisivat määräävät, 
korjaavat ja palvelevat toimenpiteet. Ulkoiset 
toimintatavat vaikuttaisivat alueen liikenne-
kuvaan ja niihin kuuluisivat tarjottavat alus-
liikennepalvelut ja niiden järjestämiseksi tar-
vittavat toimenpiteet.  

20 §. Valvonta kansainvälisillä merialueil-
la. VTS-viranomaisen olisi valvottava VTS-
alueeseensa liittyvillä kansainvälisillä meri-
alueilla olevien reittijakojärjestelmien ja pa-
kollisten ilmoittautumisjärjestelmien noudat-
tamista  

Ehdotetulla pykälällä pantaisiin täytäntöön 
valvontadirektiivin 5 ja 7 artiklat. 
 

6 luku.  Alusta ja aluksen päällikköä 
koskevat velvollisuudet 

21 §. Alusliikennepalveluun osallistuminen. 
Ehdotetun pykälän mukaan alukset, joiden 
suurin pituus on vähintään 24 metriä, olisivat 
velvollisia osallistumaan alusliikennepalve-
luun ilmoittautumalla 8 §:n mukaisessa pe-
rustamispäätöksessä määrätyllä tavalla VTS-
viranomaiselle, kuuntelemalla VTS-alueella 
käytössä olevia VHF-radiokanavia sekä nou-
dattamalla VTS-alueella liikennöintiä koske-
via säännöksiä ja määräyksiä. 

Pituusraja 24 metriä on käytössä useissa 
merenkulun turvallisuussäännöksissä ja mää-
räyksissä. Muun muassa eräiden kotimaan 
matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten 
turvallisuudesta annettua asetusta 
(1307/1999) sovelletaan olemassa oleviin 
aluksiin, joiden pituus on vähintään 24 met-
riä. Neuvoston direktiivi 97/70/EY eli niin 
sanottu kalastusalusdirektiivi koskee vähin-
tään 24 metriä pitkiä kalastusaluksia. Meren-
kulkulaitoksen kesäkuussa 2004 aluksen au-
tomaattisesta tunnistusjärjestelmästä antami-
en määräysten mukaan kotimaanliikenteen 
matkustaja-alukset, jotka ovat vähintään 24 
metriä pitkiä, tulee olla varustettu automaat-
tisella tunnistusjärjestelmällä. 

Myös puolustusvoimien ja rajavartiolaitok-
sen alukset olisivat velvollisia osallistumaan 
alusliikennepalveluun. Nämä alukset voisivat 
kuitenkin ilmoittautua VTS-viranomaiselle 
tämän kanssa erikseen sovittavalla tavalla. 
Ilmoittautumisesta voitaisiin sopia METO-
yhteistyön puitteissa. 

Myös muut alukset olisivat velvollisia 
VTS-viranomaisen niin määrätessä osallis-
tumaan alusliikennepalveluun olosuhteiden 
tai muun meriturvallisuuteen vaikuttavan 
seikan vuoksi. Tällaisia syitä voisivat olla 
vaikeat jääolosuhteet tai huonosta näkyvyy-
destä johtuvat syyt. Varsinkin kesäisin sata-
mien ulkopuolella ajoittain  väyläalueella ja 
ajoittain muulla vesialueella liikkuu muun 
muassa useita alle 24 metriä pitkiä matkusta-
ja-aluksia, joilla ei olisi muuten velvollisuut-
ta osallistua alusliikennepalveluun. Niille ei 
myöskään ole määrätty pakolliseksi auto-
maattista tunnistusjärjestelmää (Automatic 
Identification System eli AIS).  

Yksittäistapauksissa, jos ilmoittautuminen 
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olisi ilmeisen turhaa taikka kohtuuttoman 
hankalaa, VTS-viranomainen voisi vapauttaa 
aluksen ilmoittautumisvelvollisuudesta. Tä-
mä edellyttäisi, ettei alusturvallisuutta vaa-
ranneta ja että aluksella on toimiva ja käytös-
sä oleva AIS-laite. Tällöin AIS-laitteen käyt-
tö korvaisi VHF-radiolla annettavan ilmoit-
tautumisen edellyttäen, että laitteella voitai-
siin antaa kaikki vaaditut tiedot ja että laite 
olisi oikein asennettu ja tiedot ajantasaisia. 

Säännös vastaa nykykäytäntöä ja lisäksi se 
vastaa valvontadirektiivin 8 artiklan aluslii-
kennepalveluun osallistumisvelvoitteen aset-
tamista ja valvontaa koskevaa säännöstä. 
Valvontadirektiivin velvoitteen toteutumista 
varmistetaan myös ehdotetun lain 28 §:n val-
vontasäännöksellä ja 29 §:n rangaistussään-
nöksellä. 

YK:n merioikeusyleissopimuksen 21 artik-
lan 4 kappaleessa velvoitetaan viattomassa 
kauttakulussa olevat ulkomaalaiset alukset 
noudattamaan rantavaltion aluemerellä kan-
sallista lainsäädäntöä, joka koskee merenku-
lun turvallisuutta ja meriliikenteen sääntelyä 
sekä kaikkia merellä tapahtuvien yhteentör-
mäysten ehkäisemiseksi koskevia yleisesti 
hyväksyttyjä kansainvälisiä määräyksiä.  

22 §. Aluksen päällikön vastuu ja ilmoitus-
velvollisuus. Aluksen päällikkö olisi ehdote-
tun pykälän mukaan vastuussa aluksen ohjai-
lusta aluksen osallistuessa alusliikennepalve-
luun. Alusliikennepalvelu ei puuttuisi aluk-
sen ohjailuun eikä päällikön ja luotsin väli-
seen työnjakoon, vaan ainoastaan antaisi na-
vigointipäätösten tekemistä tukevaa tietoa. 
Päällikkö myös vastaisi siitä, että alusta oh-
jailtaisiin VTS-alueella noudatettavien lii-
kennöintiä koskevien säännösten ja määräys-
ten mukaisesti. Erityistilanteiden edellyttämä 
alusliikenteen tilapäinen ohjaaminen on 
yleensä vaikeasti ennakoitavissa. Myös se 
olisi päämäärähakuisia ja sen edellyttämät 
aluksen ohjailutoimenpiteet jäisivät päällikön 
harkintaan. 

Jos päällikkö ei aluksen turvallisuuteen 
vaikuttavasta pakottavasta syystä voisi nou-
dattaa 21 §:n säännöksiä tai 17 §:n nojalla 
annettuja alusliikenteen tilapäistä ohjaamista 
koskevia määräyksiä, hänen olisi ilmoitettava 
tästä välittömästi VTS-viranomaiselle sekä 
annettava asiasta VTS-viranomaiselle pyyn-
nöstä kirjallinen selvitys.  

Ehdotetulla 3 momentilla pantaisiin täytän-
töön valvontadirektiivin 18 artiklan 2 kohta. 

23 §. Merellä tapahtuvista vaaratilanteista 
ja onnettomuuksista ilmoittaminen. Aluksen 
päällikön olisi ilmoitettava VTS-viranomai-
selle seuraavista VTS-alueella tai sen lähei-
syydessä tapahtuneista tapauksista: 

1) kaikista aluksen turvallisuuteen vaikut-
tavista vaaratilanteista tai onnettomuuksista, 
kuten yhteentörmäyksestä, pohjakosketuk-
sesta, vauriosta, toimintahäiriöstä tai konevi-
asta, vuodosta tai lastin siirtymisestä sekä 
kaikista rungon vioista tai rakenteellisista vi-
oista; 

2) kaikista merenkulun turvallisuutta vaa-
rantavista vaaratilanteista tai onnettomuuk-
sista, kuten aluksen ohjattavuuteen tai meri-
kelpoisuuteen mahdollisesti vaikuttavista 
häiriöistä sekä kaikista kuljetuskoneistoon, 
ohjauslaitteisiin, sähköntuotantolaitteisiin 
taikka navigointi- tai viestintälaitteisiin vai-
kuttavista vioista; 

3) kaikista tilanteista, jotka saattavat aihe-
uttaa vesien tai rannikon pilaantumista, kuten 
ympäristöä pilaavien aineiden pääsystä me-
reen tai tällaisen päästön uhasta; sekä 

4) kaikista merellä ajelehtivista ympäristöä 
pilaavien aineiden lautoista sekä konteista tai 
pakkauksista. 

Ehdotettu säännös vastaisi valvontadirek-
tiivin 17 artiklan 1 kohtaa. VTS-alueen lähei-
syydellä tarkoitettaisiin tässä yhteydessä 
VTS-alueeseen välittömästi liittyviä merialu-
eita.  

Merellä tapahtuvia vaaratilanteita koskevis-
ta päällikön ilmoitusvelvollisuuksista sääde-
tään myös merilain (674/1994) 6 luvun 11 a 
§:ssä ja 12 a §:ssä  sekä aluksista aiheutuvan 
vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun 
asetuksen (635/1993) 10 §:ssä.   

Ehdotetun 18 §:n mukaan VTS-
viranomaisen on edelleen ilmoitettava asian-
omaisille viranomaisille havaitsemistaan tai 
sille ilmoitetuista turvallisuuteen, meripelas-
tukseen, ympäristönsuojeluun tai alue- taikka 
tullivalvontaan liittyvistä seikoista.  

Merellä tapahtuvista vaaratilanteista ja on-
nettomuuksista tehtävän ilmoituksen sisällös-
tä säädettäisiin tarkemmin valtioneuvoston 
asetuksella. Ilmoituksen tulisi valvontadirek-
tiivin 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti sisäl-
tää aluksen tunnistetiedot, sijainti sekä lähtö- 
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ja määräsatama, osoite, josta voidaan saada 
tietoja aluksessa kuljetetuista vaarallisista tai 
ympäristöä pilaavista aineista, aluksilla ole-
vien henkilöiden lukumäärä, vaaratilannetta 
koskevat yksityiskohtaiset tiedot sekä IMO:n 
päätöslauselmassa A.851(20) tarkoitetut 
olennaiset tiedot. 
 
7 luku.  Erinäiset säännökset 

24 §. Virka-apu. Ehdotetun pykälän mu-
kaan VTS-viranomaisella olisi oikeus saada 
puolustusvoimilta, rajavartiolaitokselta, ym-
päristöviranomaisilta, tulli- ja poliisiviran-
omaisilta, pelastuslaitoksilta ja valtion alus-
ten päälliköiltä virka-apua.  

25 §. Koulutusohjelman hyväksyminen. 
Merenkulkulaitos hyväksyisi alusliikenne-
palvelutehtävien koulutusohjelman. Suoma-
laiset oppilaitokset järjestäisivät sekä perus- 
että ammatillista täydennyskoulutusta. Suo-
messa ei ole tarkoitus järjestää esimiehen pe-
ruskoulutusta tarvittavan koulutuksen vähäi-
syyden vuoksi. Merenkulkulaitoksen tulisi 
hyväksyä myös ulkomaisen oppilaitoksen an-
tama koulutusohjelma. Koulutusohjelmaan 
tulisi sisältyä ainakin alusliikennepalveluiden 
perustiedot, kommunikointi, tehtävissä sovel-
lettavat säännökset ja määräykset sekä poik-
keustilanteiden hallinta.  

26 §. VTS-pätevyysrekisteri. Pykälässä eh-
dotetaan säädettäväksi, että Merenkulkulaitos 
ylläpitäisi VTS-pätevyysrekisteriä. Rekisteriä 
tarvittaisiin apuna alusliikenneohjaajien ja 
alusliikennepalvelun esimiesten pätevyyksien 
valvonnassa ja siihen liittyvässä palvelutieto-
jen seurannassa. Pätevyystodistuksen halti-
jasta saataisiin rekisteriin merkitä perustie-
toina nimi ja tieto syntymäajasta. Lisäksi voi-
taisiin merkitä henkilön yhteystiedot. Edellä 
tarkoitettujen perustietojen lisäksi rekisteriin 
voitaisiin sen käyttötarkoituksen kannalta 
tarpeellisina tietoina merkitä tietoja myönne-
tyistä pätevyystodistuksista, alusliikennepal-
veluista, joita pätevyystodistuksen haltija on 
oikeutettu antamaan, sekä tietoja suoritetusta 
työpaikkakoulutuksesta, myönnetyistä kel-
puutusmerkinnöistä, palveluista VTS-kes-
kuksissa, suoritetusta alusliikenneohjaajan 
ammatillisesta täydennyskoulutuksesta sekä 
pätevyystodistuksen peruuttamisesta.  

Henkilötiedot tulisi poistaa rekisteristä 

kymmenen vuoden kuluttua sen vuoden päät-
tymisestä, jonka aikana henkilön pätevyysto-
distuksen voimassaolo päättyi. 

Rekisteriin merkitylle saisi luovuttaa häntä 
itseään koskevia tietoja. Tietoja saisi luovut-
taa myös laissa tarkoitetulle toimivaltaiselle 
viranomaiselle ja VTS-viranomaiselle sekä 
muulle viranomaiselle tai satamanpitäjälle, 
joka ylläpitää alusliikennepalvelua yhteis-
työssä VTS-viranomaisen kanssa. Muutoin 
rekisterin henkilötietojen käsittelyyn sovel-
lettaisiin, mitä henkilötietolaissa (523/1999) 
säädetään. 

27 §. Luettelo oppilaitoksista. Merenkulku-
laitos pitäisi luetteloa oppilaitoksista, joissa 
alusliikenneohjaajan ja alusliikennepalvelun 
esimiehen peruskoulutusta annetaan. Luette-
lointia tarvitaan, jotta tiedetään, mistä oppi-
laitoksesta vaadittu koulutus voidaan saada. 

28 §. Valvonta. Pykälän mukaan ehdotetun 
lain täytäntöönpanon ja lain noudattamisen 
ylin valvonta kuuluisi liikenne- ja viestintä-
ministeriölle, jonka hallinnonalalla Meren-
kulkulaitos toimii. Lain ja sen nojalla annet-
tujen säännösten ja määräysten noudattami-
sen valvonta kuuluisi Merenkulkulaitokselle.  

Pykälän 3 momentti vastaisi valvontadirek-
tiivin 8 artiklan mukaista velvoitetta valvoa 
alusliikennepalvelusta annettujen säännösten 
noudattamista ja velvollisuutta ilmoittaa alus-
ten rikkomuksista asianomaiselle aluksen 
lippuvaltiolle. On syytä kiinnittää huomiota 
siihen, että velvollisuus ilmoittaa koskisi vain 
selviä ja vakavia rikkomisia, mutta muistakin 
rikkomuksista voidaan ilmoittaa, jos se kat-
sotaan tarpeelliseksi. Kansainvälisten sopi-
musten määräysten ja IMO:n päätösten vas-
tainen toiminta aiheuttaisi ilmoituksen lippu-
valtiolle. Tällaisia järjestelmiä ovat Suomen-
lahdella IMO:n päätöksellä A.284(VIII) hy-
väksytyt reittijakojärjestelmät siten kuin niitä 
on IMO:n päätöksellä 6 päivänä tammikuuta 
2003 muutettu sekä IMO:n päätöksellä 
MSC.139(76) hyväksytty alusten pakollinen 
ilmoittautumisjärjestelmä. 

29 §. Rangaistussäännökset. Pykälässä eh-
dotetaan säädettäväksi rangaistusseuraamuk-
sista. Alusliikennepalveluun liittyvän liiken-
teenohjauksen toimivuuden varmistaminen 
edellyttää valvonnan lisäksi rikkomusten 
sanktiointia. Ehdotetun pykälän mukaan se, 
joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo 
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VTS-viranomaisen 17 §:n 1 momentin nojal-
la antamia määräyksiä, 21 §:n säännöksiä 
alusten osallistumisvelvollisuudesta aluslii-
kennepalveluun tai 8 §:ssä tarkoitetussa pe-
rustamispäätöksessä vahvistettuja määräyksiä 
taikka laiminlyö 22 tai 23 §:n ilmoitusvelvol-
lisuuden, olisi tuomittava, jollei muualla te-
osta säädetä ankarampaa rangaistusta, alus-
liikennepalvelurikkomuksesta sakkoon.  

Rangaistussäännöstä sovellettaessa on syy-
tä kiinnittää huomiota ehdotettuun 22 §:n 2 
momenttiin, jonka mukaan päällikön, joka ei 
aluksen turvallisuuteen liittyvästä pakotta-
vasta syystä pysty osallistumaan alusliiken-
nepalveluun, on ilmoitettava asiasta välittö-
mästi VTS-viranomaiselle. 

Tällä pykälällä pantaisiin täytäntöön val-
vontadirektiivin 25 artikla. 

30 §. Tuomioistuin. Ehdotetun pykälän 
mukaan lain 17 ja 21—23 §:n mukaan käsi-
teltävissä asioissa tuomioistuin määräytyisi 
merilain 21 luvun säännösten mukaan.  

31 §. Muutoksenhaku. Toimivaltaisen vi-
ranomaisen, VTS-viranomaisen sekä Meren-
kulkulaitoksen ehdotetun lain nojalla teke-
mään hallintopäätökseen haettaisiin muutosta 
siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) 
säädetään. Päätöstä olisi muutoksenhausta 
huolimatta kuitenkin noudatettava, jollei va-
litusviranomainen toisin määrää. 
 
8 luku.  Voimaantulo- ja siirtymäsään-

nökset 

32 §. Voimaantulo. Laki ehdotetaan tule-
vaksi voimaan kesällä 2005. Lailla kumottai-
siin vesiliikennelain 14 § sekä merenkulku-
hallituksen 14 päivänä huhtikuuta 1997 an-
tama päätös alusliikenteen ohjaus- ja tukipal-
velusta (VTS). 

Viranomaisilla olisi oikeus ryhtyä lain täy-
täntöönpanon edellyttämiin, valmisteleviin 
toimenpiteisiin ennen lain voimaantuloa. 

33 §. Siirtymäsäännökset. Ehdotetun lain 
voimaan tullessa toiminnassa oleville aluslii-
kennepalveluille olisi haettava 8 §:ssä tarkoi-
tettu perustamispäätös kuuden kuukauden 
kuluessa lain voimaantulosta. Alusliikenne-
ohjaajiin ja alusliikennepalvelun esimiehiin 
sovellettaisiin tämän lain 11 tai 13 §:n sään-
nöksiä 1 päivästä heinäkuuta 2007. Ne alus-
liikenneohjaajat ja alusliikennepalvelun esi-

miehet, jotka ovat lain voimaan tullessa vas-
taavassa virassa tai toimessa, voisivat toimia 
jatkossakin alusliikenneohjaajina tai aluslii-
kennepalvelun esimiehinä, vaikka heillä ei 
olisi vahtiperämiehen tutkintoa ja saatua vah-
tiperämiehen kirjaa.  
 
2.  Tarkemmat säännökset  ja  mää-

räykset  

Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin 
tarkemmin muun muassa alusliikenneohjaa-
jan pätevyydestä ja alusliikenneohjaajan pä-
tevyystodistuksesta sekä todistuksen voimas-
saolosta ja uusimisesta. Valtioneuvoston ase-
tuksella säädettäisiin myös alusliikennepal-
velun esimiehen pätevyydestä ja VTS-
viranomaisen sekä aluksen päällikön ilmoit-
tamisvelvollisuuksista. Asetus on tarkoitettu 
tulemaan voimaan samanaikaisesti ehdotetun 
lain kanssa. 
 
3.  Voimaantulo 

Ehdotettu alusliikennepalvelulaki sisältää 
säännöksiä, jotka koskevat valvontadirektii-
vin täytäntöönpanoa. Komissio on saattanut 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen käsitel-
täväksi rikkomuskanteen Suomea vastaan, 
koska Suomi ei ole saattanut voimaan direk-
tiivin edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallin-
nollisia määräyksiä. Sen vuoksi laki ehdote-
taan tulevaksi voimaan kesällä 2005.  
 
4.  Suhde perustuslaki in ja  säätä-

misjärjestys  

Ehdotetussa alusliikennepalvelulaissa ei 
puututa perustuslain suojaamiin perusoikeuk-
siin.  

Lakiehdotuksen 8 §:n 2 momentin 2 koh-
dan ja 16 §:n 2 momentin nojalla VTS-
viranomainen voi yhteistoimintasopimuksen 
nojalla ylläpitää alusliikennepalvelua yhteis-
työssä muiden viranomaisten tai satamanpitä-
jien kanssa. Alusliikennepalvelussa on ky-
symys julkisesta hallintotehtävästä perustus-
lain 124 §:n merkityksessä. Alusliikennepal-
velu on tosiasiallista alusliikenteen valvontaa 
ja ohjausta koskevaa toimintaa. Lakiehdotuk-
sessa huolehdittaisiin oikeusturvan ja hyvän 
hallinnon vaatimusten turvaamisesta aluslii-
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kenneohjaajien ja alusliikennepalvelun esi-
miesten sopivuuden ja pätevyyden avulla. 
Perustuslakivaliokunta on käsitellyt asiaa 
muun muassa lausunnoissaan PeVL  24/2001 
vp (meripelastuslaki) ja PeVL 40/2002 vp 
(ajoneuvolaki)  

Lakiehdotuksen sisältämät valtuutussään-
nökset on laadittu siten, että ne ovat so-
pusoinnussa perustuslain kanssa. Valtuutuk-
set liittyvät osittain perustuslain 18 §:n mu-
kaiseen elinkeinovapauteen. Perustuslain 18 
§:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus 
lain mukaan hankkia toimeentulonsa valit-
semallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. 
Säännöksessä käytetty sanamuoto ”lain mu-
kaan” viittaa siihen, että näistä asioista on 
säädettävä lain tasoisella säännöksellä. La-
kiehdotuksen 11—13 §:ssä on yksilöity lain 
tasolla millaisesta koulutuksesta on kyse. 
Näin ollen valtuussäännökset eivät ole on-
gelmallisia perustuslain 18 §:n kannalta. Val-
tuutukset on laadittu myös ottaen huomioon 
perustuslain 80 §. Perustuslakivaliokunta on 
käsitellyt vastaavia asetuksenantovaltuuksia 
koskevia kysymyksiä muun muassa lausun-
nossaan PeVL 39/2001 (työterveyshuoltola-
ki).  

Henkilötietojen suojaan liittyen laissa sää-
dettäisiin täsmällisesti ja kattavasti 26 §:ssä 

ehdotetun VTS-pätevyysrekisterin tavoittees-
ta ja rekisteröityjen tietojen käyttötarkoituk-
sesta, rekisteröitävistä henkilötiedoista, tieto-
jen säilytysajasta sekä tietojen luovuttamis-
perusteista. 

VTS-viranomainen voisi  lakiehdotuksen 
21 §:n 3 momentin mukaan sää- tai jää-
olosuhteiden taikka muiden meriturvallisuus-
syiden vuoksi määrätä myös muita kuin py-
kälän 1 momentissa tarkoitettuja aluksia 
osallistumaan alusliikennepalveluun. Samoin 
VTS-viranomainen voisi 21 §:n 4 momentin 
mukaan yksittäistapauksessa, jos ilmoittau-
tuminen on ilmeisen turhaa tai kohtuuttoman 
hankalaa, vapauttaa aluksen ilmoittautumis-
velvollisuudesta, edellyttäen, että alusturval-
lisuutta ei vaaranneta ja että aluksella on käy-
tössä oleva automaattinen tunnistusjärjestel-
mä (AIS). Ehdotettu sääntely on merkityksel-
listä julkisen vallan käyttöön perustuslain 2 
§:n 3 momentin perusteella kohdistuvan lain-
alaisuusvaatimuksen näkökulmasta. 

Lakiehdotus on sopusoinnussa perustuslain 
kanssa, minkä vuoksi se voidaan säätää ta-
vallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 
 

 

 
 
 

Alusliikennepalvelulaki 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 §  

Lain tarkoitus 

Tämän lain tarkoituksena on alusliikenteen 
turvallisuuden lisääminen ja tehokkuuden pa-
rantaminen sekä alusliikenteestä ympäristölle 
aiheutuvien haittojen ehkäiseminen. 
 
 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) alusliikennepalvelulla (Vessel Traffic 

Service, VTS) alusliikenteen valvontaa ja oh-
jausta, jolla on valmiudet toimia vuorovaiku-
tuksessa liikenteen kanssa ja reagoida muut-
tuviin liikennetilanteisiin; 

2) toimivaltaisella viranomaisella liikenne- 
ja viestintäministeriötä;  

3) perustamispäätöksellä päätöstä, jolla 
toimivaltainen viranomainen perustaa alus-
liikennepalvelun tietylle alueelle; 

4) VTS-viranomaisella Merenkulkulaitok-
sen yksikköä, joka ylläpitää alusliikennepal-
velua; 

5) VTS-alueella aluetta, joka perustamis-
päätöksellä on vahvistettu VTS-alueeksi ja 
jolla ylläpidetään alusliikennepalvelua; VTS-
alue voidaan jakaa osa-alueisiin tai sektorei-
hin; 

6) VTS-keskuksella keskusta, jossa VTS-
viranomainen ylläpitää alusliikennepalvelua; 

7) alusliikenneohjaajalla henkilöä, joka 
suorittaa VTS-keskuksessa alusliikennepal-
veluun kuuluvia tehtäviä ja jolla on tehtävään 
vaadittava pätevyys; 

8) VTS-reittisuunnitelmalla alusliikenneoh-
jaajan ja aluksen päällikön sopimaa aluksen 
reittiä VTS-alueella;  

9) VTS-tilannekuvalla VTS-keskuksessa 
ylläpidettävää tilannekuvaa VTS-alueella 
olevista aluksista ja niiden liikkeistä sekä 
muista liikenteeseen vaikuttavista seikoista; 
sekä  

10) reittijakojärjestelmällä yhden tai use-
amman reitin tai reittijakotoimenpiteen muo-
dostamaa järjestelmää, jolla pyritään vähen-
tämään onnettomuusriskiä; siihen voi kuulua 
liikennejakojärjestelmiä, kaksisuuntaisia reit-
tejä, suositeltuja väyliä, vältettäviä alueita, 
rannikkoliikennealueita, kiertoteitä, varoalu-
eita ja syväväyliä. 

 
3 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan Suomen vesialueella 
ja Saimaan kanavan vuokra-alueella ylläpi-
dettävään alusliikennepalveluun ja aluslii-
kenteen tilapäiseen ohjaamiseen erityistilan-
teissa.  

Laissa säädetään myös VTS-viranomaisen 
VTS-alueeseen liittyvien, Suomen vesialueen 
ulkopuolella olevien reittijakojärjestelmien ja 
pakollisten alusten ilmoittautumisjärjestelmi-
en piiriin kuuluvan liikenteen valvonnasta.  

Sen estämättä, mitä tässä laissa säädetään 
alusliikennepalvelun ylläpitämisestä, satama-
alueella alusliikenteen valvontaa ja ohjausta 
saavat harjoittaa myös satamanpitäjät. 
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2 luku 

Alusliikennepalvelut  

4 §  

Alusliikennepalvelut ja kieli 

Alusliikennepalveluja ovat tiedotukset, na-
vigointiapu ja alusliikenteen järjestely.  

Alusliikennepalvelua annetaan tarpeen mu-
kaan suomen, ruotsin tai englannin kielellä.  
 
 

5 § 

Tiedotukset 

Tiedotuksia annetaan alukselle sen ilmoit-
tautuessa, määräajoin, tarvittaessa tai aluksen 
niitä pyytäessä.  

Tiedotuksissa aluksille annetaan tietoja: 
1) VTS-alueella olevista muista aluksista; 
2) muutoksista 8 §:n mukaisessa perusta-

mispäätöksessä vahvistetuissa VTS-aluetta ja 
sillä liikennöintiä koskevissa asioissa; 

3) sää- ja jääolosuhteista sekä vedenkor-
keudesta; 

4) luotsien ja jäänmurtajien toiminnasta; 
5) väylien ja turvalaitteiden kunnosta ja 

käytettävyydestä;  
6) alusta uhkaavasta vaaratilanteesta; sekä 
7) muista alusten turvalliseen liikennöintiin 

vaikuttavista seikoista. 
Säätiedotusten tulee perustua pätevän sää-

tietopalvelun merenkulkijoille antamaan sää-
tiedotukseen. 

 
6 § 

Navigointiapu 

Navigointiapua annetaan tunnistetulle 
alukselle sen pyynnöstä tai VTS-viran-
omaisen havaitessa sen tarpeelliseksi vaikeis-
sa merenkulullisissa tilanteissa tai sää- ja 
jääolosuhteissa. Navigointiapu on vain pää-
määrähakuista ja ohjeellista. 

VTS-viranomaisen viestissä alukselle tulee 
ilmetä aluksen nimi, milloin navigointiapu 
alkaa ja loppuu sekä havaintoväline, johon 
navigointiapu perustuu. Lisäksi alusliikenne-

ohjaajan ja aluksen päällikön tulee sopia yh-
teydenpidon menettelytavoista sekä aluksen 
VTS-reittisuunnitelmasta VTS-alueella.  

Navigointiapuna voidaan antaa: 
1) tietoja aluksen suunnasta ja nopeudesta;  
2) tietoja aluksen sijainnista väylälinjan tai 

VTS-reittisuunnitelman mukaisen käännös-
pisteen suhteen; 

3) tietoja aluksen läheisyydessä olevien 
muiden alusten sijainnista, tunnistetiedoista 
ja aikeista; sekä 

4) varoituksia tietylle alukselle. 
 
 

7 §  

Alusliikenteen järjestely  

Vaaratilanteiden ja ruuhkien estämiseksi 
voidaan pysyvillä liikennejärjestelyillä ohjata 
alusliikennettä. Alusliikenteen järjestelemi-
seksi voidaan VTS-alueelle määrätä:  

1) kohtaamiskielto ja kohtaamispaikka; 
2) ohittamiskielto ja ohittamispaikka;  
3) lähtölupa satamasta tai ankkurointipai-

kalta ja VTS-alueelle saapumislupa; 
4) liikenteen porrastusjärjestely ajan tai 

matkan suhteen; 
5) pakollinen reitti VTS-alueella vaarallista 

tai ympäristöä pilaavaa lastia kuljettaville 
aluksille ja erikoiskuljetuksille; sekä  

6) ankkurointikielto ja ankkurointipaikka. 
 
 

3 luku 

Alusliikennepalvelun perustaminen 

8 § 

Perustamispäätös 

Toimivaltainen viranomainen perustaa 
alusliikennepalvelun tietylle alueelle. Ennen 
alusliikennepalvelun perustamista toimival-
taisen viranomaisen on selvitettävä sen tar-
peellisuus. Tässä tarkoituksessa on selvitet-
tävä: 

1) alusliikennepalvelun turvallisuutta ja te-
hokkuutta edistävät vaikutukset sekä viran-
omaisten välinen yhteistyö ja muut aluslii-
kenteeseen liittyvät palvelut alueella; sekä 
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2) alueella olevat reittijakojärjestelmät, no-
peusrajoitukset ja muut liikennettä ohjaavat 
tai rajoittavat seikat.  

Perustamispäätöksessä on vahvistettava:  
1) alusliikennepalvelua ylläpitävä VTS-

viranomainen;  
2) yhteistoimintasopimus, jos alusliikenne-

palvelua ylläpidetään 16 §:n mukaisesti yh-
teistyössä muun viranomaisen tai satamanpi-
täjän kanssa; 

3) annettavat alusliikennepalvelut ja missä 
laajuudessa niitä annetaan; 

4) VTS-alue sekä pakolliset ilmoittautu-
mispisteet ja reitit; 

5) VTS-viranomaisen henkilöstön vähim-
mäislukumäärä ja pätevyydet; 

6) VTS-viranomaisen toimintatavat ja toi-
minta-ajat;  

7) VTS-keskuksen sijainti sekä VTS-
keskuksen ja VTS-alueen tekniset järjestel-
mät; sekä  

8) alusliikennepalvelun edellyttämät alus-
ten ilmoittautumista koskevat tarkemmat 
määräykset ja käytettävät radiokanavat. 

Toimivaltainen viranomainen voi vahvistaa 
VTS-alueen sektoreille ja osa-alueille eri 
alusliikennepalveluja. 

 
 

9 §  

Perustamispäätöksen muuttaminen tai pe-
ruuttaminen 

Toimivaltainen viranomainen voi VTS-
viranomaisen esityksestä muuttaa perusta-
mispäätöstä tai peruuttaa sen.  

Toimivaltainen viranomainen voi lisäksi 
muuttaa perustamispäätöstä tai peruuttaa sen, 
jos alusliikennepalvelua ei ylläpidetä perus-
tamispäätöksen mukaisesti. 

 
 

10 §  

Perustamispäätöksestä, sen muuttamisesta 
tai peruuttamisesta tiedottaminen 

VTS-viranomaisen on tiedotettava kansal-
lisissa ja kansainvälisissä VTS-julkaisuissa 
alusliikennepalvelun perustamispäätöksestä, 
sen muuttamisesta tai sen peruuttamisesta. 

4 luku 

Henkilöstön pätevyys 

11 §  

Alusliikenneohjaajan pätevyys ja työpaikka-
koulutus  

Alusliikenneohjaajalla tulee olla sellainen 
pätevyys, että hän pystyy alusliikennepalve-
lun turvalliseen ja tehokkaaseen hoitamiseen. 

Alusliikenneohjaajana saa toimia henkilö, 
jolla on voimassa oleva Merenkulkulaitoksen 
myöntämä alusliikenneohjaajan pätevyysto-
distus ja joka on suorittanut alusliikenneoh-
jaajan työpaikkakoulutuksen. VTS-
viranomainen tekee pätevyystodistukseen 
merkinnän suoritetusta työpaikkakoulutuk-
sesta. 

Merenkulkulaitos vahvistaa työpaikkakou-
lutussuunnitelman, jonka tulee sisältää kuva-
us annettavasta koulutuskokonaisuudesta se-
kä määritelmät hyväksytysti suoritetun kou-
lutusjakson jälkeen edellytetyistä tiedoista ja 
taidoista aihealueittain. 

Alusliikenneohjaajan työpaikkakoulutuk-
sesta ja työpaikkakoulutussuunnitelmasta 
säädetään tarkemmin valtioneuvoston ase-
tuksella.  
 

12 §  

Alusliikenneohjaajan pätevyystodistus 

Alusliikenneohjaajan pätevyystodistuksen 
myöntämisen edellytyksenä on, että hakija on 
suorittanut hyväksytysti alusliikenneohjaajan 
peruskoulutuksen ja että hän hallitsee tarvit-
tavassa laajuudessa suomen, ruotsin ja eng-
lannin kielen. Jos pätevyystodistus oikeuttaa 
antamaan tämän lain 6 tai 7 §:ssä tarkoitettua 
palvelua, edellytetään lisäksi, että hakija on 
suorittanut vahtiperämiehen tutkinnon ja saa-
nut vahtiperämiehenkirjan.  

Merenkulkulaitos merkitsee pätevyystodis-
tukseen ne alusliikennepalvelut, joita päte-
vyystodistuksen haltija on oikeutettu anta-
maan.  

Alusliikenneohjaajan peruskoulutuksesta ja 
vaadittavasta kielitaidosta säädetään tar-
kemmin valtioneuvoston asetuksella. 
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13 §  

Alusliikennepalvelun esimiehen pätevyys  

Alusliikennepalvelun esimiehellä tulee olla 
sellainen pätevyys, että hän pystyy aluslii-
kennepalvelun turvalliseen ja tehokkaaseen 
johtamiseen.  

Alusliikennepalvelun esimiehenä saa toi-
mia henkilö, jolla on voimassa oleva Meren-
kulkulaitoksen myöntämä alusliikenneohjaa-
jan pätevyystodistus ja joka on suorittanut 
alusliikennepalvelun esimiehen peruskoulu-
tuksen ja joka hallitsee tarvittavassa laajuu-
dessa suomen, ruotsin ja englannin kielen. 
Merenkulkulaitos tekee pätevyystodistukseen 
merkinnän hyväksytysti suoritetusta perus-
koulutuksesta.  

Alusliikennepalvelun esimiehen peruskou-
lutuksesta ja vaadittavasta kielitaidosta sää-
detään tarkemmin valtioneuvoston asetuksel-
la. 

 
 

14 §  

Alusliikenneohjaajan pätevyystodistuksen 
voimassaolo ja uusiminen 

Alusliikenneohjaajan pätevyystodistus 
myönnetään määräajaksi, enintään viideksi 
vuodeksi, ja se voidaan hakemuksesta uusia.  

Pätevyystodistuksen uusimisen edellytyk-
senä on, että hakija osoittaa säilyttäneensä 
ammattitaitonsa ja että hän on suorittanut hy-
väksytysti alusliikenneohjaajan ammatillisen 
täydennyskoulutuksen.  

VTS-viranomaisen tulee suorittaa vuosit-
tain pätevyyden ja osaamisen arviointia ja 
tehdä siitä merkintä pätevyystodistukseen. 
Jos henkilö on yhtäjaksoisesti poissa yli 12 
kuukautta työstä, johon hän on saanut kel-
puutusmerkinnän, tulee hänen ennen työn 
uudelleen aloittamista suorittaa hyväksytysti 
työpaikkakoulutusjakso.  

Pätevyystodistuksen uusimiseen liittyvästä 
pätevyyden ja osaamisen arvioinnista, työ-
paikkakoulutuksesta sekä ammatillisesta täy-
dennyskoulutuksesta säädetään tarkemmin 
valtioneuvoston asetuksella. 

 
 

15 §  

Alusliikenneohjaajan pätevyystodistuksen pe-
ruuttaminen 

Merenkulkulaitoksen on peruutettava alus-
liikenneohjaajan pätevyystodistus, jos henki-
lö ei enää tiedoiltaan ja taidoiltaan täytä pä-
tevyystodistuksen saamisen edellytyksiä.  

Merenkulkulaitos voi asian tutkittuaan pe-
ruuttaa pätevyystodistuksen, jos:  

1) pätevyystodistuksen haltija toistuvasti 
rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettuja 
säännöksiä tai määräyksiä; tai 

2) pätevyystodistuksen haltija on tehtävi-
ään hoitaessaan päihtyneenä. 

Ennen pätevyystodistuksen peruuttamis-
päätöstä tulee asianomaista henkilöä kuulla 
asiassa.  

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa ta-
pauksissa Merenkulkulaitos voi velvoittaa 
pätevyystodistuksen haltijan toimittamaan 
heti pätevyystodistuksensa viranomaiselle.  

Jos pätevyystodistusta ei peruuteta pysy-
västi, päätöksessä on määrättävä aika, jonka 
kuluessa pätevyystodistusta ei anneta. Aika 
alkaa kulua siitä, kun päätös on saatettu asi-
anomaiselle tiedoksi, tai viimeistään päte-
vyystodistuksen voimassaolon päättyessä. 

 
5 luku 

VTS-viranomaisen toimivalta ja velvollisuu-
det  

16 §  

Alusliikennepalvelun ylläpito 

VTS-viranomaisen tulee ylläpitää aluslii-
kennepalvelua VTS-alueellaan tämän lain ja 
sen nojalla annettujen säännösten sekä 8 
§:ssä tarkoitetun perustamispäätöksen mu-
kaisesti sekä valvoa ja ohjata alusliikennettä 
VTS-keskuksessa ylläpidettävän tilanneku-
van perusteella. VTS-viranomaisen tulee 
varmistua VTS-alueensa palvelutason riittä-
vyydestä liikenteen suhteen. 

VTS-viranomainen voi yhteistoimintaso-
pimuksen nojalla ylläpitää alusliikennepalve-
lua yhteistyössä muiden viranomaisten tai sa-
tamanpitäjien kanssa. VTS-viranomainen 
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vastaa siinäkin tapauksessa alusliikennepal-
velun ylläpitämisestä.  

Alusliikenneohjaajaan sovelletaan rikosoi-
keudellista virkavastuuta koskevia säännök-
siä. 

VTS-viranomaisen on tallennettava VTS-
alueen tilannekuva ja siihen liittyvä VHF-
radioliikenne. Tallenteita on säilytettävä 30 
vuorokautta. Tallenteiden julkisuudesta on 
voimassa, mitä viranomaisten toiminnan jul-
kisuudesta annetussa laissa (621/1999) sää-
detään.  
 

17 §  

Alusliikenteen tilapäinen ohjaaminen erityis-
tilanteissa 

VTS-viranomainen voi tarvittaessa poik-
keavien sää-, jää- tai vedenkorkeusolosuhtei-
den vuoksi tai VTS-alueella olevan erikois-
kuljetuksen taikka meripelastustapahtuman 
tai muun liikennettä rajoittavan tai vaaranta-
van seikan vuoksi tilapäisesti määrätä: 

1) vesialueen, väylän tai väylän osan suljet-
tavaksi; 

2) aluksia ankkurointipaikalle tai takaisin 
laituriin; sekä 

3) nopeusrajoituksia vesialueella tai väyläl-
lä. 

Toimenpiteistä on tiedotettava välittömästi 
VTS-alueella oleville tai sinne matkalla ole-
ville aluksille sekä asianomaiselle satamanpi-
täjälle. 

 
18 §  

VTS-viranomaisen ilmoitusvelvollisuudet 

VTS-viranomaisen on ilmoitettava asian-
omaisille merenkulku-, meripelastus-, ympä-
ristö-, aluevalvonta-, poliisi- tai tulliviran-
omaisille sekä asianomaisille satamanpitäjille 
havaitsemistaan tai sille ilmoitetuista tiettyä 
alusta koskevista aluksen tai siinä olevien 
ihmisten turvallisuuteen, meripelastukseen, 
ympäristönsuojeluun tai alue- taikka tullival-
vontaan liittyvistä olennaisista seikoista. 

VTS-viranomaisen tulee toimittaa aluksen 
suunnitellun reitin varrella sijaitsevien Eu-
roopan unionin jäsenvaltioiden asianomaisil-
le VTS-viranomaisille olennaiset tiedot sel-

laisista aluksista, joiden katsotaan aiheutta-
van vaaraa merenkululle tai uhan merenku-
lun tai ihmisten turvallisuudelle tai ympäris-
tölle.  

VTS-viranomaisen ilmoitusvelvollisuuksis-
ta säädetään tarkemmin valtioneuvoston ase-
tuksella. 

 
19 §  

VTS-viranomaisen toimintakäsikirja 

VTS-viranomaisen on pidettävä toiminta-
käsikirjaa, jossa on määritelty VTS-
keskuksen toiminnan ja teknisten järjestelmi-
en ylläpitämiseen liittyvät tehtävät ja toi-
menpiteet sekä varautuminen alusliikenne-
palvelun ylläpitämiseen poikkeustilanteissa. 

 
20 §  

Valvonta kansainvälisillä merialueilla 

VTS-viranomaisen on valvottava VTS-
alueeseensa liittyvillä kansainvälisillä meri-
alueilla olevien reittijakojärjestelmien ja pa-
kollisten ilmoittautumisjärjestelmien noudat-
tamista. 

 
6 luku 

Alusta ja aluksen päällikköä koskevat vel-
vollisuudet  

21 §  

Alusliikennepalveluun osallistuminen 

Alukset, joiden suurin pituus on vähintään 
24 metriä, ovat velvollisia osallistumaan 
alusliikennepalveluun ilmoittautumalla 8 §:n 
mukaisessa perustamispäätöksessä määrätyl-
lä tavalla VTS-viranomaiselle, kuuntelemalla 
VTS-alueella käytössä olevia VHF-kanavia 
sekä noudattamalla VTS-alueella tapahtuvaa 
liikennöintiä koskevia säännöksiä ja perus-
tamispäätöksessä vahvistettuja määräyksiä. 

Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen 
alukset voivat ilmoittautua VTS-viranomai-
selle tämän kanssa erikseen sovittavalla ta-
valla. 

VTS-viranomainen voi yksittäistapauksissa 
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sää- tai jääolosuhteiden taikka muiden meri-
turvallisuussyiden vuoksi määrätä myös mui-
ta aluksia osallistumaan alusliikennepalve-
luun. 

VTS-viranomainen voi yksittäistapauksis-
sa, jos ilmoittautuminen on ilmeisen turhaa 
tai kohtuuttoman hankalaa, vapauttaa aluksen 
ilmoittautumisvelvollisuudesta edellyttäen, 
että alusturvallisuutta ei vaaranneta ja että 
aluksella on toimiva ja käytössä oleva auto-
maattinen tunnistusjärjestelmä (AIS). 

 
22 §  

Aluksen päällikön vastuu ja ilmoitusvelvolli-
suus 

Päällikkö vastaa aluksen ohjailusta aluksen 
osallistuessa alusliikennepalveluun.  

Jos aluksen päällikkö aluksen turvallisuu-
teen liittyvästä pakottavasta syystä ei pysty 
osallistumaan alusliikennepalveluun tämän 
lain 21 §:ssä säädetyllä tavalla tai ei pysty 
noudattamaan alusliikenteen tilapäiseksi oh-
jaamiseksi 17 §:n nojalla annettuja määräyk-
siä, hänen on ilmoitettava tästä välittömästi 
VTS-viranomaiselle sekä annettava asiasta 
VTS-viranomaisen pyynnöstä erillinen kirjal-
linen selvitys.  

Aluksen päällikön on ilmoitettava 17 §:n 
mukaisista alusta koskevista oleellisista toi-
menpiteistä laivanisännälle. 

 
 

23 §  

Merellä tapahtuvista vaaratilanteista ja on-
nettomuuksista ilmoittaminen 

Aluksen päällikön on ilmoitettava VTS-
viranomaiselle seuraavista VTS-alueella tai 
sen läheisyydessä tapahtuneista tapauksista: 

1) kaikista aluksen turvallisuuteen vaikut-
tavista vaaratilanteista tai onnettomuuksista, 
kuten yhteentörmäyksestä, pohjakosketuk-
sesta, vauriosta, toimintahäiriöstä tai konevi-
asta, vuodosta tai lastin siirtymisestä sekä 
kaikista rungon vioista tai rakenteellisista vi-
oista; 

2) kaikista merenkulun turvallisuutta vaa-
rantavista vaaratilanteista tai onnettomuuk-
sista, kuten aluksen ohjattavuuteen tai meri-

kelpoisuuteen mahdollisesti vaikuttavista 
häiriöistä sekä kaikista aluksen kuljetus-
koneistoon, ohjauslaitteisiin, sähköntuotanto-
laitteisiin taikka navigointi- tai viestintälait-
teisiin vaikuttavista vioista; 

3) kaikista tilanteista, jotka saattavat aihe-
uttaa vesien tai rannikon pilaantumista, kuten 
ympäristöä pilaavien aineiden pääsystä ve-
teen tai tällaisen päästön uhasta; sekä 

4) kaikista merellä ajelehtivista ympäristöä 
pilaavien aineiden lautoista sekä konteista tai 
pakkauksista.  

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin 1 momentissa tarkoitettujen ilmoi-
tusten sisällöstä. 

 
 

7 luku 

Erinäiset säännökset 

24 §  

Virka-apu 

VTS-viranomaisella on oikeus saada puo-
lustusvoimilta, rajavartiolaitokselta, ympäris-
tö-, tulli- ja poliisiviranomaisilta, pelastuslai-
toksilta ja valtion alusten päälliköiltä virka-
apua. 

 
25 §  

Koulutusohjelman hyväksyminen 

Merenkulkulaitos hyväksyy alusliikenne-
palvelutehtävien koulutusohjelmat. Koulu-
tusohjelmaan on sisällytettävä ainakin alus-
liikennepalveluiden perustiedot, kommuni-
kointi, tehtävissä sovellettavat säännökset ja 
määräykset sekä poikkeustilanteiden hallinta. 

 
 

26 §  

VTS-pätevyysrekisteri 

Alusliikenneohjaajien ja alusliikennepalve-
lun esimiesten pätevyyden valvomiseksi ja 
siihen liittyväksi palvelutietojen seuraami-
seksi Merenkulkulaitos pitää henkilörekiste-
riä (VTS-pätevyysrekisteri). 
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VTS-pätevyysrekisteriin saa perustietoina 
merkitä seuraavat tiedot alusliikenneohjaajan 
ja alusliikennepalvelun esimiehen pätevyys-
todistuksen haltijasta: 

1) nimi ja tieto syntymäajasta; sekä  
2) muina tietoina osoite- ja muut yhteystie-

dot. 
Perustietojen lisäksi saa VTS-pätevyys-

rekisteriin merkitä rekisterin käyttötarkoituk-
sen kannalta tarpeellisia tietoja: 

1) myönnetyistä pätevyystodistuksista; 
2) alusliikennepalveluista, joita pätevyys-

todistuksen haltija on oikeutettu antamaan; 
3) suoritetusta työpaikkakoulutuksesta; 
4) myönnetyistä kelpuutusmerkinnöistä; 
5) palveluista VTS-keskuksissa;  
6) suoritetusta alusliikenneohjaajan amma-

tillisesta täydennyskoulutuksesta; sekä 
7) pätevyystodistuksen peruuttamisesta. 
Henkilötiedot poistetaan rekisteristä kym-

menen vuoden kuluttua sen vuoden päätty-
misestä, jonka aikana henkilön pätevyysto-
distuksen voimassaolo päättyi.  

VTS-pätevyysrekisteristä saa rekisteriin 
merkitylle luovuttaa häntä itseään koskevia 
tietoja. Sen lisäksi tietoja saa luovuttaa vain 
toimivaltaiselle viranomaiselle, VTS-viran-
omaiselle ja sille, joka 8 §:n 2 momentin 2 
kohdassa ja 16 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
yhteistoimintasopimuksen nojalla ylläpitää 
alusliikennepalvelua yhteistyössä VTS-
viranomaisen kanssa. 

VTS-pätevyysrekisteriin merkittyjen henki-
lötietojen käsittelyyn sovelletaan muutoin, 
mitä henkilötietolaissa (523/1999) säädetään. 

 
 

27 § 

Luettelo oppilaitoksista 

Merenkulkulaitos pitää luetteloa oppilai-
toksista, joissa annetaan alusliikenneohjaajan 
ja alusliikennepalvelun esimiehen peruskou-
lutusta. 

 
 

28 §  

Valvonta 

Tämän lain täytäntöönpanon ja noudatta-

misen ylin valvonta kuuluu liikenne- ja vies-
tintäministeriölle. 

Merenkulkulaitos valvoo tämän lain ja sen 
nojalla annettujen säännösten ja määräysten 
noudattamista. 

Jos alus ei noudata tämän lain säännöksiä 
tai kansainvälisten sopimusten määräyksiä 
taikka Kansainvälisen merenkulkujärjestön 
(IMO) päätöksiä, on Merenkulkulaitoksen 
ilmoitettava tästä aluksen lippuvaltiolle, jos 
rikkominen on selvää ja vakavaa. 

 
 

29 §  

Rangaistussäännökset 

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta rik-
koo VTS-viranomaisen 17 §:n 1 momentin 
nojalla antamia määräyksiä, 21 §:n säännök-
siä tai 8 §:ssä tarkoitetussa perustamispää-
töksessä vahvistettuja määräyksiä taikka lai-
minlyö 22 tai 23 §:ssä säädetyn ilmoitusvel-
vollisuuden, on tuomittava, jollei teosta 
muualla laissa säädetä ankarampaa rangais-
tusta, alusliikennepalvelurikkomuksesta sak-
koon. 

 
 

30 §  

Tuomioistuin 

Tämän lain 17 ja 21—23 §:n mukaan käsi-
teltävissä asioissa toimivaltainen tuomiois-
tuin määräytyy merilain (674/1994) 21 luvun 
säännösten mukaan. 

 
 
 

31 §  

Muutoksenhaku 

Toimivaltaisen viranomaisen, VTS-viran-
omaisen sekä Merenkulkulaitoksen tämän 
lain nojalla tekemään hallintopäätökseen hae-
taan muutosta valittamalla siten kuin hallin-
tolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Pää-
töstä on muutoksenhausta huolimatta nouda-
tettava, jollei valitusviranomainen toisin 
määrää. 
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8 luku 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

32 §  

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä       kuu-
ta 20  . 

Tällä lailla kumotaan 20 päivänä kesäkuuta 
1996 annetun  vesiliikennelain  (463/1996) 
14 § sekä merenkulkuhallituksen 14 päivänä 
huhtikuuta 1997 antama päätös alusliikenteen 
ohjaus- ja tukipalvelusta.  

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 

33 §  

Siirtymäsäännökset 

Tämän lain voimaan tullessa toiminnassa 
oleville alusliikennepalveluille on haettava 8 
§:n mukainen perustamispäätös kuuden kuu-
kauden kuluessa lain voimaantulosta.  

Alusliikenneohjaajalla ja alusliikennepal-
velun esimiehellä tulee olla 11 tai 13 §:ssä 
tarkoitettu pätevyys 1 päivästä heinäkuuta 
2007. Alusliikenneohjaajalta ja alusliikenne-
palvelun esimieheltä, joka on virassa tai toi-
messa tämän lain voimaan tullessa, ei vaadita 
vahtiperämiehen tutkintoa ja saatua vahtipe-
rämiehenkirjaa. 

 

————— 

Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2005   

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen 
 
 


