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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi laivaväestä 
ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain sekä 
aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käy-
töstä annetun lain muuttamisesta  

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lai-
vaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta 
annettua lakia niin, että lakiin lisättäisiin uusi 
säännös, jolla Euroopan unionin sisävesilii-
kennettä koskevien direktiivien pätevyys- ja 
tutkintovaatimukset sekä ammattiin pääsyä 
koskevat vaatimukset pantaisiin täytäntöön.  

Vastaavasti aluksen teknisestä turvallisuu-
desta ja turvallisesta käytöstä annettuun la-
kiin lisättäisiin säännös, jolla alusten purjeh-
duskelpoisuutta ja teknisiä vaatimuksia kos-

kevat säännökset pantaisiin täytäntöön. Sa-
malla otettaisiin käyttöön Euroopan unionin 
sisävesiliikennedirektiivien sallimat poikke-
usmahdollisuudet. 

Esityksen mukaiset säännökset ovat aikai-
semmin sisältyneet valtioneuvoston asetuk-
seen eräiden Euroopan yhteisön sisävesilii-
kennettä koskevien direktiivien täytäntöön-
panosta, joka samalla kumottaisiin.  

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä tammikuuta 2012. 

 
————— 

 
 
 
 
 

PERUSTELUT 

1  Nykyti la  ja  ehdotetut  muutokset   

Merilain (674/1994) 1 luvun 8 §:n 2 mo-
mentin nojalla on annettu valtioneuvoston 
asetus (121/2002) eräiden Euroopan yhteisön 
sisävesiliikennettä koskevien direktiivien 
täytäntöönpanosta. Kyseinen valtuutussään-
nös kuitenkin kumoutui, kun laki aluksen 
teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta 
käytöstä (1686/2009, jäljempänä alusturvalli-
suuslaki) tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 
2010 ja samassa yhteydessä muutettiin meri-
lakia. Merilain muuttamisesta annetun lain 
(1688/2009) siirtymäsäännösten nojalla ku-
motun 1 luvun nojalla annetut asetukset sekä 
Merenkulkulaitoksen määräykset jäävät voi-
maan 31 päivään joulukuuta 2011 saakka sil-
tä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa alustur-
vallisuuslain tai laivaväestä ja aluksen turval-
lisuusjohtamisesta annetun lain kanssa, ellei 
niitä ole siihen mennessä uusittu. Merilain 
nojalla annetut asetukset eivät kuitenkaan 
kumoudu itsestään vaan ne on kumottava. 

Siksi hallituksen esityksessä esitetään, että 
eräiden Euroopan yhteisön sisävesiliikennet-
tä koskevien direktiivien täytäntöönpanosta 
annettu valtioneuvoston asetus (121/2002) 
kumotaan samalla kun hallituksen esitykseen 
sisältyvien lakien säännökset tulevat voi-
maan. 

Euroopan unionin sisävesiliikennedirektii-
vit on säädetty, jotta Euroopan unionin suur-
ten jokien (erityisesti Tonava, Rein, Elbe, 
Oder-Neisse ja Rhone lukuisine sivujoki-
neen) rajat ylittävä liikenne olisi yhteensopi-
vaa ja harmonisoitua. Euroopan unionin sisä-
vesiliikennelainsäädännön keskeisiä direktii-
vejä ovat:  

1) sisävesialusten purjehduskelpoisuuslupi-
en vastavuoroisesta tunnustamisesta annettu 
neuvoston direktiivi 76/135/ETY siten kuin 
se on muutettu Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiivillä 2009/100/EY, jäljempänä 
purjehduskelpoisuusdirektiivi; 

2) vesiväylien kansallisen ja kansainvälisen 
tavaraliikenteen harjoittajan ammattiin pää-
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systä sekä tutkintotodistusten, todistusten ja 
muiden tähän ammattiin muodollista kelpoi-
suutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroi-
sesta tunnustamisesta annettu neuvoston di-
rektiivi 87/540/ETY, jäljempänä liikenteen-
harjoittamisdirektiivi; 

3) sisävesiväylien tavara- ja matkustajalii-
kenteeseen myönnettyjen kansallisten päte-
vyyskirjojen vastavuoroisesta tunnustamises-
ta annettu neuvoston direktiivi 91/672/ETY, 
jäljempänä pätevyyskirjadirektiivi; 

4) sisävesiväylien tavara- ja matkustajalii-
kenteen kansallisten pätevyyskirjojen myön-
tämisperusteiden harmonisoinnista yhteisössä 
annettu neuvoston direktiivi 96/50/EY, jäl-
jempänä pätevyyskirjojen myöntämisperus-
tedirektiivi; ja 

5) sisävesialusten teknistä vaatimuksista ja 
neuvoston direktiivin 82/714/ETY kumoami-
sesta annettu Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiivi 2006/87/EY, jäljempänä 
teknisten vaatimusten direktiivi.  

Edellä mainittuihin direktiiveihin sisältyy 
säännöksiä, jotka mahdollistavat sen, että jä-
senvaltio voi rajata sisävesialukset ja sisä-
vesiliikenteen vaatimukset kyseisten direktii-
vien soveltamisalan ulkopuolelle, jos jäsen-
valtion sisävedet eivät ole yhteydessä muiden 
jäsenvaltioiden sisävesiin tai sisävesialukset 
eivät liikennöi muiden jäsenvaltioiden sisä-
vesillä. Suomen sisävedet eivät ole yhteydes-
sä muiden jäsenvaltioiden sisävesiin Tor-
nionjokea lukuun ottamatta. Valtioneuvoston 
asetuksella 121/2002 on pantu kansallisesti 
täytäntöön edellä mainittuihin EU:n sisä-
vesiliikennedirektiiveihin sisältyvät poikke-
usmahdollisuudet. Suomen sisävesillä nouda-
tetaan Kansainvälisen merenkulkujärjestön 
IMO:n määräyksiin ja merenkulualan unioni-
lainsäädäntöön perustuvia kansallisia sään-
nöksiä.  

Vaikka Suomi ei sovellakaan EU:n sisä-
vesiliikennelainsäädännön mukaisia vaati-
muksia Suomen sisävesillä, komissio on 21 
päivänä joulukuuta 2001 Suomelle osoitta-
massa perustellussa lausunnossa 
(21.12.2001/SG/2001) katsonut, että direktii-
vien täytäntöönpano edellyttää kansallista 
voimaan saattamista niin, että direktiiveissä 
muiden jäsenvaltioiden aluksille, liikenteen-
harjoittajille tai miehistön jäsenille säädetyt 
oikeudet tunnustetaan ja direktiivien poikke-

usmahdollisuus implementoidaan. Näin ollen 
direktiiveihin sisältyvät vaatimukset ja poik-
keusmahdollisuudet on tarkoitus panna nyt 
kansallisesti voimaan viittaustekniikalla vas-
taavalla tavalla kuin niistä oli aikaisemmin 
säädetty valtioneuvoston asetuksessa 
121/2002, mutta lisäämällä kyseiset säännök-
set nyt lain tasolle. Viittaustekniikan käyttä-
mistä puoltaa se, että sisävesiliikenteen di-
rektiiveihin sisältyvät säännökset koskevat 
käytännössä erittäin harvoja luonnollisia tai 
oikeushenkilöitä. 

Merenkulkijoiden vähimmäiskoulutusvaa-
timusten osalta on Suomessa pyritty siihen, 
että alusten, alusten miehistön sekä alusten 
päällystön siirtyminen meriliikenteestä sisä-
vesiliikenteeseen ja toisaalta sisävesiliiken-
teestä meriliikenteeseen olisi mahdollisim-
man yksinkertaista. Sisävesialueet ovat rin-
nastuneet suojaisiin saaristovesiin, joilla niin 
sanottu merkitsevä aallonkorkeus on aavoja 
merialueita vähäisempi.  

Liikenteen turvallisuusviraston tiedossa ei 
ole yhtään tapausta, jossa Suomen kansalai-
nen olisi halunnut saada luvan harjoittaa si-
sävesiliikennettä muissa Euroopan unionin 
jäsenvaltioissa. Liikenteen turvallisuusviras-
tolta on kuitenkin tiedusteltu, mitä edellytyk-
siä esimerkiksi puolalaisilla Euroopan unio-
nin pätevyys-, ammattiin pääsy- ja tutkinto-
vaatimukset täyttävillä sisävesiliikenteen har-
joittajilla olisi harjoittaa sisävesiliikennettä 
Suomen sisävesillä. Suomi on korostanut, et-
tä vaikka Suomi tunnustaakin Euroopan 
unionin sisävesiliikennelainsäädännön vaa-
timukset (valtioneuvoston asetuksen 
121/2002 mukaisesti), pätevyyskirjojen 
myöntämisdirektiivin (96/50/EY) hyväksyn-
nän yhteydessä siihen liitettiin Suomen esi-
tyksestä neuvoston ja komission yhteinen 
pöytäkirjamerkintä, jonka mukaan neuvosto 
ja komissio ottavat huomioon navigoinnin 
erityisolosuhteet Suomen sisävesillä ja me-
renkulun sääntöjen noudattamisen kaikilla 
Suomen vesiväylillä. Neuvosto ja komissio 
huomioivat riskin, jonka pätevyyskirjojen 
vastavuoroinen tunnustaminen tässä yhtey-
dessä voisi aiheuttaa turvallisuudelle ja ym-
päristölle. Tämän vuoksi neuvosto ja komis-
sio suostuivat pöytäkirjamerkinnässä siihen, 
että Suomella ei ole direktiivissä 
91/672/ETY tarkoitettuja sisävesiväyliä. 
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Myös neuvoston direktiivin 84/714/ETY 
osalta komissio on 5 päivänä marraskuuta 
1996 päivätyssä kirjeessään vahvistanut, että 
Suomi voi jättäytyä kyseisen direktiivin so-
veltamisalan ulkopuolelle. Vastaavan ilmoi-
tuksen komissio lähetti neuvoston direktiivin 
96/50/EY osalta marraskuussa 2001. Kirjees-
sään komissio ilmoitti hyväksyvänsä Suomen 
jättäytymisen kyseisen direktiivin sovelta-
misalan ulkopuolelle. 

Teknisten vaatimusten direktiivin 
(2006/87/EY) 1 artiklassa ja liitteessä I on 
luokiteltu Euroopan unionin sisävedet. Suo-
men sisävesiä ei ole luokiteltu liitteessä I. 
Soveltamisalaa koskevan 2 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti muilla sisävesillä liikennöiviin 
aluksiin sovelletaan IMO:n merenkulkualus-
ten vaatimuksia. Siten teknisten vaatimusten 
direktiivin osalta Suomen sisävesillä liikku-
vat alukset kuuluvat automaattisesti meren-
kulkuvaatimusten piiriin eikä kyseinen direk-
tiivi edellytä erillisiä kansallisia täytäntöön-
panotoimenpiteitä. Myös uusimman sisä-
vesiliikenteen alusten teknisiä purjehduskel-
poisuusvaatimuksia koskevan Euroopan par-
lamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/100/EY 2 artikla sisältää mahdollisuu-
den, että jäsenvaltiot voivat olla soveltamatta 
kyseisen direktiivin purjehduskelpoisuusvaa-
timuksia sellaisiin sisävesiliikenteen aluksiin, 
jotka eivät poistu jäsenvaltion sisävesiltä. 

Edellä esitetyn perusteella on päädytty sii-
hen, että Euroopan unionin sisävesiliikenne-
direktiivien täytäntöönpanoa edellyttävä ja 
valtioneuvoston asetusta 121/2002 korvaava 
kansallinen sääntely toteutettaisiin niin, että 
sisävesiliikenteen pätevyysvaatimuksia kos-
kevien direktiivien (liikenteenharjoittamisdi-
rektiivi, pätevyyskirjadirektiivi ja pätevyys-
kirjojen myöntämisdirektiivi) velvoitteet ja 
poikkeusmahdollisuudet sisällytetään laiva-
väestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta 
annetun lain (1687/2009) 15 §:ään ja purjeh-
duskelpoisuutta ja teknisiä vaatimuksia (ensi-
sijaisesti kuitenkin purjehduskelpoisuudirek-
tiivi) koskevat velvoitteet ja poikkeusmah-
dollisuudet aluksen teknisestä turvallisuudes-
ta ja turvallisesta käytöstä annetun lain 
(1686/2009) uuteen 22 a §:ään. Säännösten 
muoto olisi sellainen, että pykälissä todettai-
siin asianomaisten direktiivien säännösten 
olevan voimassa. Samalla säädettäisiin, että 

direktiivin säännöksiä ei sovellettaisi esimer-
kiksi aluksiin, jotka eivät poistu Suomen alu-
een sisävesiväyliltä tai liikenteenharjoittajiin 
ja miehistöön, jotka toimivat purjehduskel-
poisilla vesiväylillä ainoastaan Suomen alu-
eella. Nämä niin sanotut direktiivin sovelta-
misalan ulkopuolelle jättäytymiset kirjattai-
siin viittaamalla asianomaisiin direktiiveihin. 

  
2  Esityksen vaikutukset  

Suomalaisten alusten tai suomalaisten lii-
kenteenharjoittajien, sisävesialusten päällys-
tön tai miehistön asemaan ei kohdistu halli-
tuksen esityksestä mitään muutoksia verrat-
tuna aikaisemman valtioneuvoston asetuksen 
121/2002 mukaiseen sääntelyyn. Hallituksen 
esityksellä ei siten ole taloudellisia, sosiaali-
sia tai ympäristövaikutuksia eikä myöskään 
vaikutuksia viranomaisille. 
 
3  Asian valmiste lu  

Esitys on valmisteltu liikenne- ja viestin-
täministeriössä. Oikeusministeriön EU-
oikeudellisen yksikön sekä Liikenteen turval-
lisuusviraston kanssa on valmistelun yhtey-
dessä keskusteltu siitä, miten ja millä tavoin 
EU-lainsäädännön mahdollistamat poikke-
usmahdollisuudet pitäisi panna kansallisesti 
täytäntöön ja esityksessä on pyritty ottamaan 
huomioon näiden keskustelujen tulokset. Oi-
keusministeriön EU-oikeudellinen yksikkö 
on korostanut, että unionilainsäädännön 
mahdollistamat poikkeusmahdollisuudet 
edellyttävät kansallista täytäntöönpanoa. 
Poikkeusmahdollisuudet oli pantu aikaisem-
minkin kansallisesti täytäntöön viittausmene-
telmällä eli valtioneuvoston asetuksella eräi-
den Euroopan yhteisön sisävesiliikennettä 
koskevien direktiivien täytäntöönpanosta ja 
viittausmenetelmää voitaisiin käyttää myös 
jatkossa.  

Esitys on ollut lausunnolla oikeusministe-
riössä, valtiovarainministeriössä, Liikennevi-
rastossa, Liikenteen turvallisuusvirastossa ja 
merenkulun neuvottelukunnan jäsenillä. Lau-
sunnonantajat ovat tukeneet sisävesiliikenne-
poikkeusten sisällyttämistä laivaväki- ja alus-
turvallisuuslakeihin esitetyllä tavalla. 
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4  Suhde perustus laki in  ja  säätä-
misjärjestys   

Esitykseen sisältyvillä säännöksillä pan-
naan kansallisesti täytäntöön EU-
lainsäädännön mahdollistamat poikkeusmah-
dollisuudet, joista aikaisemmin on säädetty 
eräiden Euroopan yhteisön sisävesiliikennet-
tä koskevien direktiivien täytäntöönpanosta 
annetulla valtioneuvoston asetuksella 
(121/2002). Nämä säännökset nostettaisiin 
nyt laintasolle. Esitys ei siten muuta elinkei-
nonharjoittamisen näkökulmasta tilannetta 
nykyiseen tilanteeseen verrattuna. Sisä-

vesiliikenteen harjoittajiin sovellettaisiin jat-
kossakin samoja vaatimuksia kuin merenkul-
kuun. Edellä esitetyn perusteella lakiehdotus 
voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjär-
jestyksessä. 

 
5  Voimaantulo   

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivä-
nä tammikuuta 2012.   

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraava lakiehdo-
tus:  
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Lakiehdotukset 

1. 

Laki 
laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain (1687/2009) 15 §:ään 

uusi 8 momentti seuraavasti: 
 

15 §  

Pätevyyskirjat  

— — — — — — — — — — — — — —  
Sisävesiväylien tavara- ja matkustajaliiken-

teeseen myönnettyjen kansallisten pätevyys-
kirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta 
annetun neuvoston direktiivin 91/672/ETY, 
jäljempänä pätevyyskirjadirektiivin, sisä-
vesiväylien tavara- ja matkustajaliikenteen 
kansallisten pätevyyskirjojen myöntämispe-
rusteiden harmonisoinnista yhteisössä anne-
tun neuvoston direktiivin 96/50/EY, jäljem-
pänä myöntämisperustedirektiivi sekä vesi-
väylien kansallisen ja kansainvälisen tavara-
liikenteen harjoittajan ammattiin pääsystä se-
kä tutkintotodistusten, todistusten ja muiden 
tähän ammattiin muodollista kelpoisuutta 
osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tun-
nustamisesta annetun neuvoston direktiivin 

87/540/ETY, jäljempänä liikenteenharjoitta-
misdirektiivi, velvoitteet ovat voimassa Suo-
messa. Suomen sisävesialueella liikennöivien 
alusten kuljettajiin, miehistöön ja liikenteen-
harjoittajiin ei kuitenkaan sovelleta myöntä-
misperustedirektiivin eikä liikenteenharjoit-
tamisdirektiivin säännöksiä pätevyyskirjojen 
myöntämisperusteista, ammattiin pääsyä 
koskevista vaatimuksista ja tutkintovaati-
muksista.  

 
——— 

 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Tällä lailla kumotaan eräiden Euroopan yh-

teisön sisävesiliikennettä koskevien direktii-
vien täytäntöönpanosta annettu valtioneuvos-
ton asetus (121/2002).   

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

 
————— 
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2. 

Laki 
aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta   

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain 

(1686/2009) 4 luvun otsikko sekä 
lisätään lakiin uusi 22 a § seuraavasti: 
 

4 luku  

Kalastusaluksen, erikoisaluksen, sisä-
vesiliikenteen aluksen ja muun aluksen 

turvallisuusvaatimukset sekä ro-ro-
aluksen keulaporttia koskeva erityisvaa-

timus  

22 a §  

Sisävesiliikenteen alus  

Sisävesialusten purjehduskelpoisuuslupien 
vastavuoroisesta tunnustamisesta annettu 
neuvoston direktiivi 76/135/ETY, siten kuin 
se on muutettu Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiivillä 2009/100/EY, jäljempänä 
purjehduskelpoisuusdirektiivi, on Suomessa 

voimassa. Suomen sisävesialueella liikennöi-
viin aluksiin ei kuitenkaan sovelleta purjeh-
duskelpoisuusdirektiivin tai muiden Euroo-
pan unionin sisävesiliikennedirektiivien tek-
nisiä vaatimuksia, ellei muualla lainsäädän-
nössä toisin säädetä. 
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan päivänä    kuuta 
20 . 

Tällä lailla kumotaan eräiden Euroopan yh-
teisön sisävesiliikennettä koskevien direktii-
vien täytäntöönpanosta annettu valtioneuvos-
ton asetus (121/2002).   

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 

 
————— 

 
 

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 2011 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Liikenneministeri Merja Kyllönen 
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Liitteet 
Rinnakkaistekstit 

1. 

Laki 
laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain (1687/2009) 15 §:ään 

uusi 8 momentti seuraavasti: 
 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

15 § 

Pätevyyskirjat 

Aluksella työskentelevällä on oltava tässä 
laissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä 
säädetty pätevyys. Osoitetusta pätevyydestä 
annetaan pätevyyskirja. 

Konepäällystöön kuuluvalla on oltava 
moottorialuksella moottorialukseen oikeutta-
va pätevyyskirja ja höyryaluksessa höyry-
alukseen oikeuttava pätevyyskirja. 

Radioaseman käyttäjällä on oltava radiotaa-
juuksista ja telelaitteista annetun lain 
(1015/2001) nojalla suoritettuna ja voimassa 
kyseisen radioaseman käyttöön oikeuttava pä-
tevyystutkinto. Viestintävirasto myöntää ra-
dioaseman käyttöön oikeuttavan pätevyyskir-
jan Kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) 
radio-ohjesäännön mukaisesti. 

Liikenteen turvallisuusvirasto määrittää tar-
kemmin alueet ja olosuhteet, joilla radioase-
man käyttöön oikeuttavat pätevyyskirjat ovat 
vaatimuksena ja hyväksyy aluskohtaiset päte-
vyysvaatimukset. 

Huvialuksen päälliköllä on oltava kansain-
välinen huviveneen kuljettajan pätevyyskirja. 

Miehitettynä vuokratun vuokraveneen kul-
jettajalla on oltava vuokraveneen kuljettajan-
kirja. Jos miehitettynä vuokratun vuokrave-
neen kuljettaja toimii vuokraveneen kuljetta-
jana kansainvälisessä liikenteessä, hänellä on 
oltava vuokraveneen kuljettajankirjan lisäksi 
kansainvälinen huviveneen kuljettajan päte-
vyyskirja. 

Jos suomalainen alus on rahdattu ulkomaa-

15 § 

Pätevyyskirjat  

Aluksella työskentelevällä on oltava tässä 
laissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä 
säädetty pätevyys. Osoitetusta pätevyydestä 
annetaan pätevyyskirja. 

Konepäällystöön kuuluvalla on oltava 
moottorialuksella moottorialukseen oikeutta-
va pätevyyskirja ja höyryaluksessa höyry-
alukseen oikeuttava pätevyyskirja. 

Radioaseman käyttäjällä on oltava radio-
taajuuksista ja telelaitteista annetun lain 
(1015/2001) nojalla suoritettuna ja voimassa 
kyseisen radioaseman käyttöön oikeuttava 
pätevyystutkinto. Viestintävirasto myöntää 
radioaseman käyttöön oikeuttavan pätevyys-
kirjan Kansainvälisen televiestintäliiton 
(ITU) radio-ohjesäännön mukaisesti. 

Liikenteen turvallisuusvirasto määrittää 
tarkemmin alueet ja olosuhteet, joilla radio-
aseman käyttöön oikeuttavat pätevyyskirjat 
ovat vaatimuksena ja hyväksyy aluskohtaiset 
pätevyysvaatimukset. 

Huvialuksen päälliköllä on oltava kansain-
välinen huviveneen kuljettajan pätevyyskirja. 

Miehitettynä vuokratun vuokraveneen kul-
jettajalla on oltava vuokraveneen kuljettajan-
kirja. Jos miehitettynä vuokratun vuokrave-
neen kuljettaja toimii vuokraveneen kuljetta-
jana kansainvälisessä liikenteessä, hänellä on 
oltava vuokraveneen kuljettajankirjan lisäksi 
kansainvälinen huviveneen kuljettajan päte-
vyyskirja. 

Jos suomalainen alus on rahdattu ulkomaa-
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laiselle käytettäväksi Euroopan yhteisön jä-
senvaltioiden ja Euroopan talousalueeseen 
kuuluvien valtioiden välisessä liikenteessä 
ehdoin, että ulkomaalainen rahtaaja voi mää-
rätä aluksen käytöstä merenkulkuun, on aluk-
sen päälliköllä oltava tässä laissa säädetty pä-
tevyyskirja tai kelpoisuustodistus ja muulla 
laivaväellä heidän tehtäviensä edellyttämä pä-
tevyyskirja tai kelpoisuustodistus. 

laiselle käytettäväksi Euroopan yhteisön jä-
senvaltioiden ja Euroopan talousalueeseen 
kuuluvien valtioiden välisessä liikenteessä 
ehdoin, että ulkomaalainen rahtaaja voi mää-
rätä aluksen käytöstä merenkulkuun, on aluk-
sen päälliköllä oltava tässä laissa säädetty pä-
tevyyskirja tai kelpoisuustodistus ja muulla 
laivaväellä heidän tehtäviensä edellyttämä 
pätevyyskirja tai kelpoisuustodistus. 

Sisävesiväylien tavara- ja matkustajaliiken-
teeseen myönnettyjen kansallisten pätevyys-
kirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta 
annetun neuvoston direktiivin 91/672/ETY, 
jäljempänä pätevyyskirjadirektiivin, sisä-
vesiväylien tavara- ja matkustajaliikenteen 
kansallisten pätevyyskirjojen myöntämispe-
rusteiden harmonisoinnista yhteisössä anne-
tun neuvoston direktiivin 96/50/EY, jäljem-
pänä myöntämisperustedirektiivi sekä vesi-
väylien kansallisen ja kansainvälisen tavara-
liikenteen harjoittajan ammattiin pääsystä 
sekä tutkintotodistusten, todistusten ja mui-
den tähän ammattiin muodollista kelpoisuut-
ta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta 
tunnustamisesta annetun neuvoston direktii-
vin 87/540/ETY, jäljempänä liikenteenhar-
joittamisdirektiivi, velvoitteet ovat voimassa 
Suomessa. Suomen sisävesialueella liiken-
nöivien alusten kuljettajiin, miehistöön ja lii-
kenteenharjoittajiin ei kuitenkaan sovelleta 
myöntämisperustedirektiivin eikä liikenteen-
harjoittamisdirektiivin säännöksiä pätevyys-
kirjojen myöntämisperusteista, ammattiin 
pääsyä koskevista vaatimuksista ja tutkinto-
vaatimuksista.  
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan päivänä   kuuta 
20 . 

Tällä lailla kumotaan eräiden Euroopan 
yhteisön sisävesiliikennettä koskevien direk-
tiivien täytäntöönpanosta annettu valtioneu-
voston asetus (121/2002).   

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

————— 
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2. 

Laki 
aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta   

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain 

(1686/2009) 4 luvun otsikko sekä 
lisätään lakiin uusi 22 a § seuraavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

4 luku 

Kalastusaluksen, erikoisaluksen ja muun 
aluksen turvallisuusvaatimukset sekä ro-
ro-aluksen keulaporttia koskeva erityis-

vaatimus 

4 luku 

Kalastusaluksen, erikoisaluksen, sisä-
vesiliikenteen aluksen ja muun aluksen 

turvallisuusvaatimukset sekä ro-ro-
aluksen keulaporttia koskeva erityisvaa-

timus 

 
 22 a § 

Sisävesiliikenteen alus 

Sisävesialusten purjehduskelpoisuuslupien 
vastavuoroisesta tunnustamisesta annettu 
neuvoston direktiivi 76/135/ETY, siten kuin 
se on muutettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivillä 2009/100/EY, jäljem-
pänä purjehduskelpoisuusdirektiivi, on 
Suomessa voimassa. Suomen sisävesialueella 
liikennöiviin aluksiin ei kuitenkaan sovelleta 
purjehduskelpoisuusdirektiivin tai muiden 
Euroopan unionin sisävesiliikennedirektiivi-
en teknisiä vaatimuksia, ellei muualla lain-
säädännössä toisin säädetä.  

——— 
 
Tämä laki tulee voimaan päivänä   kuuta 

20 . 
Tällä lailla kumotaan eräiden Euroopan 

yhteisön sisävesiliikennettä koskevien direk-
tiivien täytäntöönpanosta annettu valtioneu-
voston asetus (121/2002).   

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

————— 
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