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Laki
eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta annetun 

lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta an-

netun lain (1206/2004) 6, 8, 10, 12 ja 14–25 §,
sellaisina kuin ne ovat, 6, 12, 16–20 ja 24 § laissa 1305/2009, 8, 10, 14, 22 ja 23 § osaksi

laissa 1305/2009, 15 § laeissa 1305/2009 ja 914/2014, 21 § osaksi laeissa 1305/2009 ja
914/2014 sekä 25 § laissa 987/2015, seuraavasti:

6 §

Tilapäinen toimintalupa

Liikenne- ja viestintävirasto voi 5 §:n 1 momentin 4 kohdassa säädetyistä vaatimuksista
poiketen myöntää äskettäin perustetuille terminaaleille enintään 12 kuukautta voimassa
olevan tilapäisen toimintaluvan. Terminaalin on kuitenkin kirjallisessa hakemuksessaan
osoitettava virastolle, että sillä on suunnitelma sertifioidun laadunhallintajärjestelmän
käyttöön ottamiseksi siten kuin 5 §:n 1 momentin 4 kohdassa säädetään.

8 §

Terminaalin edustajan tehtävät

Terminaalin edustaja:
1) antaa aluksen päällikölle BLU-säännöstön mukaisesti satamaan, terminaaliin, las-

tausmenetelmiin, lastin purkamiseen ja muihin vastaaviin seikkoihin liittyviä tietoja siten
kuin liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella tarkemmin säädetään;

2) varmistaa alusta lastattaessa, että aluksen päällikkö on mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa saanut tietoonsa lastinselvityslomakkeen sisältämät tiedot;

3) ilmoittaa viipymättä aluksen päällikölle ja Liikenne- ja viestintävirastolle irtolasti-
aluksella havaitsemistaan ilmeisistä puutteista, jotka voivat vaarantaa kiinteän irtolastin
lastaamisen tai purkamisen turvallisuuden; ja

4) huolehtii ennen lastaamisen tai lastin purkamisen alkamista ja niiden aikana, että
aluksen päälliköllä on lastauksesta tai lastin purkamisesta vastaavan terminaalin henkilö-
kunnan tai rahdinantajan yhteystiedot sekä että kaikkia lastaukseen tai lastin purkamiseen
liittyviä varotoimenpiteitä noudatetaan.

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä termi-
naalin edustajan tehtävistä ennen lastaamisen tai lastin purkamisen aloittamista ja niiden
aikana sekä tiedoista, joita terminaalin edustajan tulee antaa aluksen päällikölle.
HE 61/2018
HE 104/2018
LiVM 21/2018
EV 102/2018
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10 §

Arviointilaitos ja sen tehtävät

Liikenne- ja viestintävirasto nimeää hakemuksesta arviointilaitokset, joilla on oikeus
sertifioida terminaalinhoitajien laadunhallintajärjestelmiä. Nimeäminen on voimassa tois-
taiseksi.

Arviointilaitokseen rinnastetaan vastavuoroisesti toisessa Euroopan unionin jäsenvalti-
ossa tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröity yritys tai muu yhteisö,
joka on kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti oikeutettu sertifioimaan laadun-
hallintajärjestelmiä tässä laissa tarkoitetulla tavalla.

12 §

Arviointilaitoksen nimeämisen peruuttaminen

Jos arviointilaitos ei pidä yllä pätevyyttään siten kuin sen pätevyys on arvioitu 11 §:n
mukaisesti tai jos se myöntää sertifikaatin terminaalinhoitajan laadunhallintajärjestelmäl-
le, joka ei täytä ISO 9001:2000 -standardin tai vastaavan standardin vaatimuksia, Liiken-
ne- ja viestintäviraston on asetettava arviointilaitokselle määräaika asian korjaamiseksi.
Viraston on peruutettava nimeäminen, jos arviointilaitos ei ole korjannut asiaa annetussa
määräajassa.

14 §

Lastaamisen tai lastin purkamisen aikana aiheutuneiden vaurioiden korjaaminen

Terminaalin edustaja ilmoittaa aluksen päällikölle lastaamisen tai lastin purkamisen ai-
kana aluksen rakenteelle tai laitteistoille syntyneistä vaurioista. Vauriot on tarpeen vaa-
tiessa korjattava.

Jos vauriot saattavat heikentää aluksen rungon rakenne- tai vesitiiviysominaisuuksia tai
vaikuttaa haitallisesti aluksen keskeisiin teknisiin järjestelmiin, terminaalin edustajan tai
aluksen päällikön on ilmoitettava asiasta lippuvaltion hallinnolle tai sen hyväksymälle ja
sen puolesta toimivalle luokituslaitokselle sekä Liikenne- ja viestintävirastolle. Päätöksen
siitä, onko korjaustoimenpiteet suoritettava välittömästi vai voidaanko niitä lykätä, tekee
virasto ottaen asianmukaisesti huomioon lippuvaltion hallinnon tai sen hyväksymän ja sen
puolesta toimivan laitoksen mahdollisen lausunnon sekä aluksen päällikön mielipiteen.
Jos välittömiä korjaustoimenpiteitä pidetään tarpeellisina, korjaukset on suoritettava ja
aluksen päällikön sekä viraston hyväksyttävä ne ennen aluksen lähtemistä satamasta.

Edellä 2 momentissa tarkoitetun päätöksen tekemiseksi Liikenne- ja viestintävirasto voi
pyytää alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun
viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista an-
netussa neuvoston direktiivissä 2009/15/EY, sellaisena kuin direktiivi on muutettuna ja
Suomessa täytäntöön pantuna, tarkoitettua hyväksyttyä laitosta tutkimaan vauriot ja anta-
maan neuvoja korjausten tarpeellisuudesta ja kiireellisyydestä.

Sen estämättä, mitä edellä tässä pykälässä säädetään, sovelletaan alusturvallisuuden
valvonnasta annettua lakia (370/1995) sekä sen nojalla annettuja säännöksiä.

15 §

Valvonta

Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista valvoo Liikenne- ja vies-
tintävirasto. Virasto valvoo säännöllisesti sitä, että 5, 8 ja 9 §:ssä asetettuja vaatimuksia
noudatetaan. Valvontaa suoritetaan myös lastaamisen ja lastin purkamisen aikana tehtä-
villä yllätystarkastuksilla.
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Liikenne- ja viestintävirasto suorittaa terminaaleissa ja irtolastialuksissa tarkastuksia
tarpeellisin väliajoin varmistaakseen sen, että terminaalinhoitajat noudattavat 4 §:n 1 mo-
mentin mukaisia velvoitteitaan.

Liikenne- ja viestintävirasto toimittaa Euroopan komissiolle selvityksen tämän lain
säännösten mukaisesti suorittamastaan valvonnasta. Tarkemmat säännökset selvityksestä
ja sen toimittamisesta annetaan liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella.

16 §

Tarkastusoikeus

Liikenne- ja viestintävirastolla on oikeus päästä alukseen, alueelle tai huoneistoon ja
muuhun sellaiseen tilaan, jonne pääsy on tässä laissa tarkoitetun valvonnan kannalta tar-
peen, tehdä siellä tarkastuksia ja ryhtyä muihin valvonnan edellyttämiin toimenpiteisiin.
Kotirauhan piiriin kuuluviin tiloihin valvontaa ei kuitenkaan voida ulottaa.

17 §

Aluksen lastaamisessa tai purkamisessa havaittu puute tai epäkohta

Jos terminaalinhoitaja, terminaalin edustaja tai aluksen päällikkö ei noudata tämän lain
säännöksiä, Liikenne- ja viestintäviraston on neuvoteltuaan asianomaisen tahon kanssa
annettava asianmukaiset ohjeet puutteellisuuksien korjaamiseksi tai epäkohtien poistami-
seksi. Virasto voi asettaa puutteen korjaamiselle tai epäkohdan poistamiselle määräajan.

Jos terminaalinhoitaja, terminaalin edustaja tai aluksen päällikkö niskoittelee tai asia ei
siedä viivytystä, Liikenne- ja viestintävirasto voi asianomaisia kuultuaan velvoittaa ky-
seessä olevan tahon suorittamaan tarpeelliset toimenpiteet puutteen tai epäkohdan korjaa-
miseksi. Jos päätös koskee ulkomaista alusta, pidetään asianomaisen kuulemisena päälli-
kön kuulemista tarkastuksen yhteydessä.

18 §

Uhkasakko ja keskeyttämisuhka

Liikenne- ja viestintävirasto voi tehostaa 17 §:n 2 momentissa säädettyä määräystään
uhkasakolla tai keskeyttämisuhalla. Uhkasakko ja keskeyttämisuhka voidaan asettaa ter-
minaalinhoitajalle, terminaalin edustajalle tai aluksen päällikölle. Uhkasakosta ja keskeyt-
tämisuhasta säädetään uhkasakkolaissa (1113/1990).

Jos Liikenne- ja viestintävirastolla on perusteltua aihetta epäillä, että aluksen päällikkö
yrittää välttää päätöksen noudattamista siirtämällä aluksen pois Suomen liikenteestä, vi-
rasto voi määrätä, että laivanisännän on annettava uhkasakkoa vastaava vakuus ennen
aluksen lähtöä Suomen satamasta. Viraston määräämän toimenpiteen tultua suoritetuksi
on vakuus palautettava laivanisännälle.

19 §

Kiinteän irtolastin lastaamisen tai purkamisen estäminen tai keskeyttäminen

Liikenne- ja viestintäviraston on estettävä tai keskeytettävä kiinteän irtolastin lastaami-
nen tai purkaminen, jos sen tietoon on tullut seikkoja, joiden perusteella on ilmeistä, että
lastaaminen tai lastin purkaminen vaarantaa aluksen tai miehistön turvallisuuden. Mitä
tässä pykälässä säädetään, ei kuitenkaan rajoita vuoden 1974 SOLAS-yleissopimuksen
liitteen VI luvun 7.7 säännössä aluksen päällikölle määrättyjä oikeuksia ja velvollisuuksia
keskeyttää aluksen lastaaminen tai purkaminen.
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20 §

Tiedonsaanti toiselta viranomaiselta ja alusliikennepalvelun tarjoajalta

Liikenne- ja viestintävirastolla on oikeus saada viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetussa laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä tämän lain säännösten nou-
dattamisen valvontaa varten tarpeellisia tietoja muilta viranomaisilta sekä alusliikennepal-
velulaissa tarkoitetulta alusliikennepalvelun tarjoajalta.

21 §

Salassapidettävien tietojen luovuttaminen

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetyn salassapitovelvolli-
suuden estämättä Liikenne- ja viestintävirasto saa luovuttaa tässä laissa tarkoitettuja teh-
täviä hoidettaessa saatuja salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja:

1) syyttäjälle, poliisille, Rajavartiolaitokselle tai Tullille rikoksen ehkäisemiseksi tai
selvittämiseksi;

2) työsuojelu- ja ympäristönsuojeluviranomaiselle, silloin kun luovutettava asiakirja
sisältää tälle viranomaiselle keskeisiä tietoja sille kuuluvien tehtävien suorittamiseksi;
sekä

3) toimivaltaiselle ulkomaan viranomaiselle ja kansainväliselle toimielimelle Euroo-
pan unionin direktiivin tai Suomea sitovaan kansainväliseen sopimukseen perustuvan vel-
voitteen toteuttamiseksi.

22 §

Arviointilaitoksen tietojen luovuttaminen

Arviointilaitokset ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa sääde-
tyn salassapitovelvollisuuden estämättä velvollisia antamaan:

1) arviointilaitosten yhteistoiminnan kannalta tarpeellisia tietoja toisille tässä laissa
tarkoitetuille arviointilaitoksille ja 10 §:n 2 momentissa tarkoitetuille arviointilaitokseen
rinnastettaville yhteisöille; sekä

2) tämän lain mukaisen valvonnan kannalta tarpeellisia tietoja Liikenne- ja viestintävi-
rastolle.

23 §

Virka-apuviranomaiset

Tässä laissa tarkoitetuissa asioissa ovat satama-, tulli-, rajavartio-, poliisi-, työsuojelu-
ja terveysviranomaiset sekä puolustusvoimat kukin toimialallaan velvollisia antamaan
pyydettäessä tarpeellista virka-apua Liikenne- ja viestintävirastolle.

Jos tässä laissa tarkoitettua tarkastusta tai muuta toimenpidettä yritetään estää tai häiri-
tä, poliisin on annettava virka-apua tämän lain noudattamisen valvontaa varten.

24 §

Kustannusten korvaaminen

Tämän lain mukaisten toimenpiteiden sekä todistuskirjojen myöntämisen maksullisuu-
desta ja maksuperusteista säädetään valtion maksuperustelaissa (150/1992). Jos tämän
lain mukaisissa tarkastuksissa havaitaan sellaisia puutteita, jotka tämän lain 19 §:n mu-
kaan velvoittavat Liikenne- ja viestintäviraston estämään tai keskeyttämään kiinteän irto-
lastin lastaamisen tai purkamisen, laivanisännän tai tämän Suomessa olevan edustajan
taikka terminaalinhoitajan on korvattava kaikki lisätarkastuksiin liittyvät kustannukset.
4



957/2018  
Liikenne- ja viestintäviraston antama tämän lain soveltamista ja noudattamista koskeva
neuvonta ja yleisvalvonta on maksutonta.

25 §

Muutoksenhaku

Arviointilaitoksen päätökseen olla myöntämättä terminaalinhoitajan laadunhallintajär-
jestelmälle sertifikaattia saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa säädetään.

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 arviointilaitoksen nimeämisen peruuttamista koskevassa
asiassa saa hakea muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Hal-
linto-oikeuden muuhun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan.

Arviointilaitoksen päätöstä laadunhallintajärjestelmän sertifioimatta jättämisestä ja Lii-
kenne- ja viestintäviraston tämän lain nojalla tekemää päätöstä noudatetaan muutoksen-
hausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää.

————
Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2018

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner
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