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950/2018

Laki
alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain (370/1995) 5, 9, 13 ja 18 §, sel-

laisina kuin ne ovat, 5 § laissa 1138/2010, 9 § osaksi laissa 1138/2010, 13 § laissa
1293/2009 sekä 18 § laissa 877/2014, seuraavasti:

5 §

Valvontaviranomainen

Liikenne- ja viestintävirasto on tässä laissa tarkoitettu valvontaviranomainen.
Valvontaviranomainen valvoo alusturvallisuudesta annettujen säännösten ja määräys-

ten noudattamista ja huolehtii PSC-direktiivin ja tarkastusdirektiivin mukaisista tarkas-
tuksista, ilmoituksista sekä niiden mukaisten tietojen antamisesta ja tietojen vaihdosta.

Valvontaviranomaisen virkamiehet ovat tässä laissa tarkoitettuja tarkastajia.
PSC-direktiivin mukaisia tarkastuksia voivat suorittaa tarkastajat, jotka täyttävät

PSC-direktiivin liitteen XI vaatimukset. Tarkastusdirektiivin mukaisia tarkastuksia voivat
suorittaa tarkastajat, jotka täyttävät tarkastusdirektiivin liitteen V vaatimukset. Tarkasta-
jalla on oltava valvontaviranomaisen antama yhteisen mallin laatimisesta satamavalvon-
taa suorittavien tarkastajien henkilötodistusta varten annetun komission direktiivin
96/40/EY edellyttämät tiedot sisältävä todistus, joka osoittaa, että henkilö on valtuutettu
suorittamaan tarkastuksia.

9 §

Virka-apuviranomaiset

Tässä laissa tarkoitetuissa asioissa ovat satama-, tulli-, rajavartio-, poliisi-, työsuojelu-
ja terveysviranomaiset sekä puolustusvoimat ja Väylävirasto kukin toimialallaan velvol-
lisia antamaan pyydettäessä tarpeellista virka-apua Liikenne- ja viestintävirastolle. Raja-
vartiolaitoksen antamasta virka-avusta säädetään rajavartiolaissa (578/2005).

Jos tässä laissa tarkoitettua tarkastusta tai muuta toimenpidettä yritetään estää tai häiri-
tä, poliisin on annettava virka-apua tarkastuksen toimittamista varten.

Virka-avun pyytämisessä ja antamisessa noudatettavasta menettelystä voi valtioneu-
vosto antaa tarkempia määräyksiä.
HE 61/2018
HE 104/2018
LiVM 21/2018
EV 102/2018
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13 §

Uhkasakko ja keskeyttämisuhka

Liikenne- ja viestintävirasto voi tehostaa 12 §:n 2 momentissa säädettyä määräystä uh-
kasakolla tai keskeyttämisuhalla. Uhkasakko ja keskeyttämisuhka voidaan asettaa laivan-
isännälle tai tämän edustajalle taikka molemmille. Uhkasakosta ja keskeyttämisuhasta
säädetään uhkasakkolaissa (1113/1990).

Jos valvontaviranomaisella on perusteltua aihetta epäillä, että laivanisäntä yrittää vält-
tää päätöksen noudattamista siirtämällä aluksen pois Suomen liikenteestä, voi Liikenne-
ja viestintävirasto määrätä, että laivanisännän on annettava uhkasakkoa vastaava vakuus
ennen aluksen lähtöä Suomen satamasta. Valvontaviranomaisen määräämän toimenpiteen
tultua suoritetuksi on vakuus palautettava laivanisännälle.

18 §

Muutoksenhaku

Tämän lain nojalla tehtyyn valvontaviranomaisen päätökseen saa vaatia oikaisua Lii-
kenne- ja viestintävirastolta siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Oikaisuvaati-
mus tämän lain 14 ja 14 b §:ssä tarkoitetusta pysäyttämispäätöksestä ja 14 c–14 h §:ssä
tarkoitetusta satamaan pääsyn epäämismääräyksestä on käsiteltävä viipymättä.

Muuhun tämän lain nojalla tehtyyn päätökseen sekä oikaisuvaatimukseen annettuun
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyt-
tölaissa (586/1996) säädetään.

Hallinto-oikeuden päätökseen aluksen pysäyttämistä, aluksen käytön rajoittamista sekä
sen varusteen, laitteen, toiminnon tai järjestelyn kieltämistä, aluksen pääsyn epäämismää-
räystä ja laivanisännän liikennöinnin keskeyttämistä koskevassa asiassa saa hakea muu-
tosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Hallinto-oikeuden muuhun
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää va-
litusluvan.

Valituskirjelmä on toimitettava oikaisupäätöksen antaneelle valvontaviranomaiselle,
jonka tulee toimittaa asiassa kertyneet asiakirjat ja oma lausuntonsa viipymättä valitusvi-
ranomaiselle. Valitus on käsiteltävä viipymättä.

————
Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.
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