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991/2018

Laki
merilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan merilain (674/1994) 1 luvun 1 ja 1 a §, 6 luvun 12 a §, 10 luvun 10 §, 10 a lu-

vun 6, 8 ja 10 §, 11 a luvun 2–5, 7 ja 8 §, 15 luvun 24 ja 25 §, 18 luvun 1–4, 6–9, 11–15 §
sekä 23 luvun 3 §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 luvun 1 § ja 11 a luvun 7 § laeissa 860/2016 ja 337/2018,
1 luvun 1 a § sekä 11 a luvun 2–5 ja 8 § laissa 860/2016, 6 luvun 12 a § laissa 1359/2002,
10 luvun 10 § laissa 421/1995, 10 a luvun 6 § laissa 337/2018 ja 8 § laeissa 1688/2009 ja
337/2018, 10 a luvun 10 § sekä 18 luvun 7, 11, 12 ja 14 § laissa 1688/2009, 15 luvun 24 §
laeissa 264/2013 ja 337/2018 sekä 25 § laissa 264/2013, 18 luvun 1–4, 8 ja 15 § sekä 23
luvun 3 § laissa 482/2017 sekä 18 luvun 6 § laeissa 1688/2009 ja 482/2017, seuraavasti:

1 luku

Alusta koskevat yleiset säännökset

1 §

Aluksen kansallisuus

Alus on suomalainen ja oikeutettu käyttämään Suomen lippua, jos Suomen kansalainen
tai suomalainen oikeushenkilö omistaa enemmän kuin kuusikymmentä prosenttia alukses-
ta.

Liikenne- ja viestintäviraston on hyväksyttävä muu kuin 1 momentissa tarkoitettu alus
suomalaiseksi, jos:

1) Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalainen tai tällaisen valtion lainsää-
dännön mukaisesti perustettu oikeushenkilö, jonka sääntömääräinen kotipaikka, keskus-
hallinto tai päätoimipaikka on Euroopan talousalueella, omistaa aluksesta enemmän kuin
kuusikymmentä prosenttia;

2) alusta johdetaan ja operoidaan Suomesta;
3) aluksen omistaja, jos omistaja ei ole vastuussa aluksesta 2 kohdan mukaisesti, ni-  

mittää  tätä  tehtävää  hoitamaan edustajan, jolla on vakinainen kotikunta ja asuinpaikka 
Suomessa; ja

4) alus on poistettu toisen valtion alusrekisteristä siksi ajaksi kun se on rekisteröitynä
Suomen alusrekisteriin.

Edellä 2 momentissa tarkoitettu hyväksyntä on peruutettava aluksen omistajan pyyn-
nöstä.

Liikenne- ja viestintävirasto voi hyväksyä muun kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitetun
aluksen suomalaiseksi, jos:
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1) aluksen omistus-, hallinto-, luotonanto- tai rahtaussuhteista voidaan luotettavasti to-
deta, että aluksen käyttö merenkulkuun on ratkaisevasti suomalaisten määrättävissä;

2) alus on poistettu toisen valtion alusrekisteristä siksi ajaksi kun se on rekisteröitynä
Suomen alusrekisteriin;

3) alus täyttää alusturvallisuutta koskevissa säännöksissä uusille aluksille asetetut vaa-
timukset; ja

4) aluksen rekisteröinnin arvioidaan edistävän Suomen merenkulkuelinkeinoa ja sen
työllisyyttä.

Jos 4 momentissa tarkoitetulla aluksella ei ole yhtään suomalaista omistajaa, edellyte-
tään edellä säädetyn lisäksi, että Suomen kansalaisilla on aluksen ulkomaisen omistajayh-
teisön hallintoelimissä edustus tai mahdollisuus muulla tavoin osallistua päätösvallan
käyttöön omistajayhteisössä.

Edellä 4 momentissa tarkoitettuun lupaan on sisällytettävä Liikenne- ja viestintäviras-
ton tarpeellisiksi katsomat ehdot sekä maininta luvan voimassaoloajasta. Lupa voidaan
myöntää enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Jos 2 momentissa tarkoitetun hyväksymisen tai 4 momentissa tarkoitetun luvan myön-
tämisen edellytykset eivät enää täyty tai 4 momentissa tarkoitetulle luvalle asetettuja eh-
toja ei täytetä, Liikenne- ja viestintäviraston on peruutettava hyväksyminen tai lupa, jollei
poikkeamista voida pitää vähäisenä. Hyväksynnän tai luvan saaneelle on ennen hyväksyn-
nän tai luvan peruuttamista varattava tilaisuus antaa selvityksensä asiasta.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 2 momentissa tarkoi-
tetun hyväksynnän ja 4 momentissa tarkoitetun luvan hakemisesta, hakemuksen sisällöstä
ja siihen liitettävistä selvityksistä sekä 4 momentissa tarkoitetulle luvalle asetettavista eh-
doista.

1 a §

Suomalaisessa omistuksessa olevan aluksen merkitseminen toisen valtion alusrekisteriin

Alus, jota 1 §:n 1 momentin nojalla olisi pidettävä suomalaisena, voidaan siirtää toisen
Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion alusrekisteriin kyseisen valtion sellaisen lain-
säädännön mukaisesti, joka koskee muiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioi-
den kansalaisten tai oikeushenkilöiden omistamien alusten rekisteröintiä.

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa Suomen telakkateollisuuden ja työllisyyden edis-
tämiseksi luvan siihen, että alus, jota 1 §:n 1 momentin nojalla olisi pidettävä suomalaise-
na, merkitään muun kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion alusrekisteriin tä-
män maan aluksena, jos:

1) alus on rakennettu Suomessa ja se merkitään välittömästi valmistumisensa jälkeen
tällaisen valtion alusrekisteriin;

2) aluksen ja rekisteröintimaan välillä on aluksen omistukseen, hallintaan tai käyttöön
liittyvä todellinen yhdysside; ja

3) aluksen rekisteröinnillä arvioidaan olevan Suomen telakkateollisuuden ja työllisyy-
den edistämiseen liittyviä painavia syitä.

Edellä 2 momentissa tarkoitettuun lupaan on sisällytettävä Liikenne- ja viestintäviras-
ton tarpeellisiksi katsomat ehdot sekä maininta luvan voimassaoloajasta. Lupa myönne-
tään määräajaksi, joka voi olla enintään aluksen käytöstä tai hallinnasta tehdyn rahtausso-
pimuksen voimassaoloajan pituinen. Lupaan on sisällytettävä ehto, jonka mukaan aluksen
siirtäminen edelleen kolmannen maan rekisteriin on kielletty.

Jos 2 momentissa tarkoitetut luvan myöntämisen edellytykset eivät enää täyty tai 3 mo-
mentin nojalla asetettuja lupaehtoja ei täytetä, Liikenne- ja viestintäviraston on peruutet-
tava lupa, jollei poikkeamista voida pitää vähäisenä. Luvan saaneelle on ennen peruutta-
mispäätöksen tekemistä varattava tilaisuus antaa selvityksensä asiasta.
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Edellä 2 momentissa tarkoitettu lupa raukeaa, jos alus tai osuus siitä myydään ulkomail-
le siten, että alus lakkaa 1 §:n 1 momentin nojalla olemasta suomalainen.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 2 momentissa tarkoi-
tetun luvan hakemisesta, hakemuksen sisällöstä ja siihen liitettävistä selvityksistä sekä
4 momentissa tarkoitetun peruuttamispäätöksen sisällöstä.

6 luku

Aluksen päällikkö

12 a §

Päällikön ilmoitusvelvollisuus

Aluksen päällikön on ilmoitettava lähettyvillä oleville aluksille sekä Suomen vesi-
alueella Liikenne- ja viestintävirastolle ja muulla alueella merenkulun turvallisuutta edis-
tävälle tai valvovalle viranomaiselle, elimelle tai järjestelmälle vaarallisesta jäästä, jään-
muodostuksesta tai hylystä, vähintään 10 boforin tuulesta, josta ei ole annettu myrskyva-
roitusta, tai muusta merenkulun välittömästä vaarasta samoin kuin merenkulun turvalait-
teen virheellisestä tai erehdyttävästä toiminnasta, siirtymisestä tai katoamisesta.

10 luku

Vastuu öljyvahingosta

10 §

Suomalaista alusta koskeva vakuuttamisvelvollisuus

Sellaista suomalaista alusta varten, joka kuljettaa enemmän kuin 2000 tonnia pysyvää
öljyä irtolastina, on aluksen omistajan otettava ja pidettävä voimassa vakuutus tai asetet-
tava vakuus, joka kattaa aluksen omistajalle tämän luvun tai toisessa sopimusvaltiossa
voimassa olevan vastaavan lainsäädännön nojalla aiheutuvan vastuun 5 §:n 1 momentissa
mainittuun määrään saakka. Valtiolla ei kuitenkaan ole velvollisuutta vakuutuksen otta-
miseen tai vakuuden asettamiseen.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun vakuutuksen tai vakuuden tulee olla viranomaisen hy-
väksymä siten kuin siitä asetuksella tarkemmin säädetään.

Kun aluksen omistaja on täyttänyt 1 momentissa tarkoitetun velvollisuutensa, hän on
oikeutettu saamaan vakuutuksen tai vakuuden hyväksyvältä viranomaiselta todistuksen
velvollisuuden täyttämisestä. Valtion omistamalle alukselle antaa edellä tarkoitettu viran-
omainen todistuksen, josta ilmenee, että Suomen valtio omistaa aluksen ja että sen vastuu
5 §:n 1 momentissa mainittuun määrään on katettu. Todistus on pidettävä mukana aluk-
sessa, ja jäljennös siitä on talletettava Liikenne- ja viestintävirastoon.

Tarkemmat säännökset 3 momentissa tarkoitetusta todistuksesta annetaan asetuksella.

10 a luku

Vastuu aluksen polttoaineen aiheuttamasta pilaantumisvahingosta

6 §

Suomalaista alusta koskeva vakuuttamisvelvollisuus

Liikenne- ja viestintäviraston ylläpitämään liikenneasioiden rekisteriin tai Ahvenan-
maan valtionviraston ylläpitämään alusrekisteriin merkityn aluksen, jonka bruttovetoi-
suus on yli 1 000, rekisteröidyn omistajan on otettava ja pidettävä voimassa vakuutus tai
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muu rahavakuus, joka kattaa tämän luvun tai toisessa sopimusvaltiossa voimassa olevan
vastaavan lainsäädännön mukaisen aluksen omistajan vastuun 9 luvun 5 §:ssä tarkoitet-
tuun määrään saakka.

8 §

Vakuutusta tai vakuutta koskeva todistus

Liikenne- ja viestintävirasto antaa hakemuksesta liikenneasioiden rekisteriin tai Ahve-
nanmaan valtionviraston ylläpitämään alusrekisteriin merkityn aluksen rekisteröidylle
omistajalle todistuksen 6 §:ssä tarkoitetun vakuutuksen tai vakuuden voimassaolosta. Lii-
kenne- ja viestintävirasto voi myös antaa todistuksen vakuutusvelvollisuuden täyttämises-
tä 7 §:n 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa, jos alusta ei ole rekisteröity missään
sopimusvaltiossa.

Hakemukseen on liitettävä selvitys, josta ilmenee:
1) että vakuutus tai vakuus kattaa tässä luvussa tarkoitetun vastuun; ja
2) että vakuutus tai vakuus voi todistuksen voimassaoloaikana lakata olemasta voimas-

sa aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona kirjallinen ilmoitus voi-
massaolon lakkaamisesta on tullut Liikenne- ja viestintävirastolle, paitsi jos todistus on
toimitettu Liikenne- ja viestintävirastolle tai alukselle on annettu uusi todistus.

Liikenne- ja viestintäviraston tulee peruuttaa todistus, kun sen myöntämisen edellytyk-
set eivät enää täyty.

Todistus on pidettävä mukana aluksella ja jäljennös todistuksesta on talletettava Liiken-
ne- ja viestintäviraston haltuun. Alusta ei saa käyttää merenkulkuun ilman todistusta.

Tässä pykälässä tarkoitettujen todistusten antamisesta peritään maksu siten kuin valtion
maksuperustelaissa (150/1992) säädetään.

Tarkemmat säännökset tässä pykälässä tarkoitetuista todistuksista annetaan valtioneu-
voston asetuksella.

10 §

Vakuuttamisvelvollisuuden valvonta

Liikenne- ja viestintävirasto valvoo 6 ja 7 §:n noudattamista.
Liikenne- ja viestintävirastolla on oikeus kieltää aluksen lähtö ja keskeyttää sen matka,

jollei aluksessa ole mukana todistusta 6 tai 7 §:n mukaan vaadittavasta vakuutuksesta tai
vakuudesta.

11 a luku

Vastuu merenkulkuonnettomuudesta aiheutuvan hylyn poistamisesta

2 §

Aluksen päällikön ja laivanisännän ilmoitusvelvollisuus

Jos suomalainen alus on ollut osallisena merenkulkuonnettomuudessa, jonka seurauk-
sena siitä on tullut hylky, aluksen päällikön tai laivanisännän on viipymättä tehtävä tästä
Nairobin yleissopimuksen 5 artiklan mukainen ilmoitus Liikenne- ja viestintävirastolle
tai, jos hylky on toisen sopimusvaltion yleissopimusalueella, kyseisen sopimusvaltion toi-
mivaltaiselle viranomaiselle.

Liikenne- ja viestintäviraston on ilmoitettava asianomaisille merenkulku- ja ympäristö-
viranomaisille sille 1 momentin nojalla tehdystä ilmoituksesta sekä sille tehdystä Nairobin
yleissopimuksen 5 artiklassa tarkoitetusta ilmoituksesta.
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3 §

Hylystä varoittaminen ja sen paikantaminen

Liikenne- ja viestintäviraston on 2 §:ssä tai Nairobin yleissopimuksen 5 artiklassa tar-
koitetun ilmoituksen saatuaan viipymättä varoitettava merenkulkijoita ja asianosaisia val-
tioita Nairobin yleissopimuksen 7 artiklan mukaisesti hylyn luonteesta ja sijainnista.

Jos hylyn voidaan olettaa muodostavan vaaran, Liikenne- ja viestintäviraston on keho-
tettava rekisteröityä omistajaa ryhtymään kaikkiin mahdollisiin toimiin hylyn tarkan si-
jainnin määrittämiseksi sekä asetettava määräaika tätä varten. Jos rekisteröity omistaja ei 
määritä sijaintia asetetussa määräajassa, Liikenne- ja viestintäviraston on rekisteröidyn 
omistajan kustannuksella ryhdyttävä kaikkiin mahdollisiin toimiin hylyn paikantamiseksi.

4 §

Hylyn aiheuttaman vaaran määrittely ja hylyn merkitseminen

Liikenne- ja viestintäviraston on saatuaan tiedon hylystä päätettävä Nairobin yleissopi-
muksen 6 artiklan mukaisesti, aiheuttaako hylky vaaran. Sen on pyydettävä asian ratkai-
sua varten Suomen ympäristökeskukselta ja puolustusvoimilta arvio hylyn aiheuttamasta 
vaarasta.

Jos hylyn katsotaan 1 momentin mukaisesti aiheuttavan vaaran, Liikenne- ja viestintä-
viraston on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin hylyn merkitsemiseksi.

5 §

Hylyn poistamista koskevat toimenpiteet

Jos hylyn katsotaan 4 §:n mukaisesti aiheuttavan vaaran, Liikenne- ja viestintäviraston 
on viipymättä ilmoitettava siitä rekisteröidylle omistajalle ja, jos kyse on ulkomaisesta 
aluksesta, myös aluksen rekisteröintivaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

Liikenne- ja viestintäviraston on asetettava kohtuullinen määräaika, jonka kuluessa re-
kisteröidyn omistajan on poistettava hylky ja ilmoitettava määräajasta kirjallisesti omista-
jalle siten kuin Nairobin yleissopimuksen 9 artiklan 6 kohdassa määrätään.

Jos hylyn katsotaan 4 §:n mukaisesti aiheuttavan vaaran, rekisteröidyn omistajan on 
toimitettava Liikenne- ja viestintävirastolle näyttö 7 §:ssä tarkoitetun vakuutuksen tai 
muun vakuuden olemassa olosta.

Liikenne- ja viestintävirasto voi meriturvallisuuden ja meriympäristön suojelun varmis-
tamiseksi asettaa hylyn poistolle tarpeellisia ehtoja Nairobin yleissopimuksen 9 artiklan 4 
kohdan mukaisesti sekä puuttua poistoon mainitun artiklan 5 kohdan mukaisesti. Ennen 
kuin Liikenne- ja viestintävirasto tekee päätöksen asiassa, sen on kuultava Suomen 
ympäristökeskusta ja puolustusvoimia.

Liikenne- ja viestintävirasto voi poistaa hylyn rekisteröidyn omistajan kustannuksella 
Nairobin yleissopimuksen 9 artiklan 7 ja 8 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa silloin, kun 
hylky sijaitsee Suomessa tai Suomen talousvyöhykkeellä.

Liikenne- ja viestintävirastolla on oikeus saada tarpeellista virka-apua puolustusvoimil-
ta, Tullilta ja pelastuslaitoksilta tämän pykälän mukaisten tehtävien suorittamiseksi.

7 §

Vakuutusta tai vakuutta koskeva todistus

Liikenne- ja viestintävirasto antaa hakemuksesta Suomen alusrekisteriin merkityn aluk-
sen rekisteröidylle omistajalle todistuksen 6 §:ssä tarkoitetun vakuutuksen tai vakuuden 
voimassaolosta. Liikenne- ja viestintävirasto voi myös antaa todistuksen vakuutusvelvol-
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lisuuden täyttämisestä, jos alusta ei ole rekisteröity missään Nairobin yleissopimuksen
osapuolena olevassa valtiossa.

Liikenne- ja viestintäviraston tulee peruuttaa todistus, kun sen myöntämisen edellytyk-
set eivät enää täyty.

Aluksen päällikön velvollisuus on huolehtia, että 1 momentissa tarkoitettu todistus pi-
detään mukana aluksessa ja jäljennös todistuksesta on talletettava Liikenne- ja viestintä-
viraston haltuun. Alusta ei saa käyttää merenkulkuun ilman todistusta.

Tässä pykälässä tarkoitetun todistuksen antamisesta peritään maksu siten kuin valtion
maksuperustelaissa säädetään.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tässä pykälässä tar-
koitetusta todistuksesta.

8 §

Täytäntöönpano

Liikenne- ja viestintäviraston 3–5 §:n nojalla tekemä päätös voidaan panna heti täytän-
töön, vaikka se ei ole saanut lainvoimaa, jollei päätöksessä ole toisin määrätty tai muutok-
senhakuviranomainen toisin määrää.

15 luku

Matkustajien ja matkatavaran kuljetus

24 §

Vakuutusta tai vakuutta koskeva todistus

Liikenne- ja viestintävirasto antaa hakemuksesta liikenneasioiden rekisteriin tai Ahve-
nanmaan valtionviraston ylläpitämään alusrekisteriin merkityn aluksen rekisteröidylle
omistajalle todistuksen Ateena-asetuksen liitteen I 4 a artiklassa tarkoitetun vakuutuksen
tai vakuuden voimassaolosta. Liikenne- ja viestintävirasto voi myös antaa todistuksen va-
kuutusvelvollisuuden täyttämisestä, jos alusta ei ole rekisteröity missään sopimusvaltios-
sa.

Liikenne- ja viestintäviraston tulee peruuttaa todistus, kun sen myöntämisen edellytyk-
set eivät enää täyty.

Todistusta on säilytettävä aluksessa ja jäljennös todistuksesta on talletettava Liikenne-
ja viestintäviraston haltuun. Alusta ei saa käyttää merenkulkuun ilman todistusta.

Tässä pykälässä tarkoitetun todistuksen antamisesta peritään maksu siten kuin valtion
maksuperustelaissa säädetään.

Tarkemmat säännökset tässä pykälässä tarkoitetusta todistuksesta annetaan valtioneu-
voston asetuksella.

25 §

Vakuuttamisvelvollisuuden valvonta

Liikenne- ja viestintävirasto valvoo Ateena-asetuksen liitteen I 4 a artiklan noudatta-
mista.

Liikenne- ja viestintävirastolla on oikeus kieltää aluksen lähtö ja keskeyttää sen matka,
jollei aluksessa ole mukana todistusta Ateena-asetuksen liitteen I 4 a artiklassa vaaditta-
vasta vakuutuksesta tai vakuudesta.
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18 luku

Päiväkirjat, meriselitys ja katsastus

1 §

Velvollisuus pitää päiväkirjaa

Tässä laissa tarkoitettuja päiväkirjoja ovat laivapäiväkirja, konepäiväkirja, yhdistetty
laiva- ja konepäiväkirja, ajopäiväkirja, kalastusaluksen päiväkirja ja radiopäiväkirja. Ajo-
päiväkirjaan ja radiopäiväkirjaan ei sovelleta 20 luvun rangaistussäännöksiä. Aluksella pi-
dettävistä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen liittyvistä päiväkirjoista säädetään
merenkulun ympäristönsuojelulaissa (1672/2009).

Kansainvälisen liikenteen aluksessa, jonka bruttovetoisuus on vähintään 500, on pidet-
tävä laivapäiväkirjaa ja konepäiväkirjaa. Jos kansainvälisen liikenteen aluksen bruttove-
toisuus on alle 500, voidaan erillisten laiva- ja konepäiväkirjojen sijasta pitää yhdistettyä
laiva- ja konepäiväkirjaa. Kansainvälisen liikenteen aluksessa, jonka bruttovetoisuus on
alle 100, voidaan edellä mainittujen päiväkirjojen sijasta pitää ajopäiväkirjaa.

Kotimaanliikenteen aluksessa, jonka bruttovetoisuus on vähintään 300, tai joka kuljet-
taa vähintään 100 matkustajaa, on pidettävä yhdistettyä laiva- ja konepäiväkirjaa tai eril-
lisiä laiva- ja konepäiväkirjoja. Jos aluksen satamien välinen matka kestää enintään 20 mi-
nuuttia, voidaan aluksessa pitää edellä mainittujen päiväkirjojen sijasta ajopäiväkirjaa.
Kotimaanliikenteen aluksessa, jonka bruttovetoisuus on vähintään 150 mutta alle 300, on
pidettävä vähintään ajopäiväkirjaa.

Kalastusaluksessa, jonka pituus on vähintään 24 metriä, on pidettävä yhdistettyä laiva-
ja konepäiväkirjaa tai erillisiä laiva- ja konepäiväkirjoja. Kalastusaluksessa, jonka pituus
on vähintään 15 metriä mutta alle 24 metriä, on pidettävä kalastusaluksen päiväkirjaa.

Aluksessa, joka kansainvälisten sopimusten tai Liikenne- ja viestintäviraston antamien
määräysten mukaan on varustettava radiolaitteilla, on pidettävä radiopäiväkirjaa.

2 §

Päiväkirjan muoto ja tietojen säilyttäminen

Päiväkirjaa pidetään Liikenne- ja viestintäviraston hyväksymällä sähköisellä järjestel-
mällä tai manuaalisesti. Sähköiseen päiväkirjaan voidaan yhdistää aluksella pidettävä ra-
dio-, lasti-, öljy-, jäte- tai muu vastaava päiväkirja.

Päiväkirjaan merkittävien tietojen käsittelyssä on varmistettava tietojen saatavuus ja
käytettävyys. Tietojen tulee säilyä eheinä ja muuttumattomina koko niiden säilytysajan.
Sähköisen päiväkirjan säilyminen on varmistettava luotettavalla tavalla, jolla estetään päi-
väkirjaan merkittyjen tietojen häviäminen tai tuhoutuminen sähköhäiriön tai muun tekni-
sen vian vuoksi.

Laivanisäntä vastaa päiväkirjan säilyttämisestä. Päiväkirjaan tehdyt merkinnät on säi-
lytettävä vähintään kolme vuotta viimeisestä merkinnästä. Päiväkirjan liitteet on säilytet-
tävä vähintään kolme vuotta laskettuna liitteen päivämäärästä. Jos päiväkirjaan merkityn
tapahtuman johdosta on mainitussa ajassa pantu vireille oikeudenkäynti, päiväkirja on säi-
lytettävä, kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu.

Sähköisen päiväkirjan järjestelmän valmistajan on haettava järjestelmän hyväksymistä
Liikenne- ja viestintävirastolta. Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyk-
siä päiväkirjojen muodosta ja tietojen säilyttämisestä sekä sähköisen päiväkirjan järjestel-
män hyväksymisen edellytyksistä kansainvälisten yleissopimusten vaatimusten mukaises-
ti.
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3 §

Päiväkirjan pitäminen

Aluksen päällikön on huolehdittava siitä, että aluksessa pidetään 1 §:ssä tarkoitettua
päiväkirjaa. Päiväkirjaa pitää se laivaväkeen kuuluva henkilö, joka vastaa vahdinpidosta.
Päiväkirjaa on pidettävä aluksen työkielellä tai englanniksi.

Merkinnät päiväkirjaan on tehtävä aikajärjestyksessä vahtivuoroittain. Päiväkirjan pi-
täjän on varmistettava päiväkirjaan tekemänsä merkinnät hyväksynnällään. Aluksen pääl-
likön on myös hyväksyttävä päiväkirjan merkinnät, lukuun ottamatta konepäiväkirjaa,
jonka merkinnät hyväksyy aluksen konepäällikkö.

Päiväkirjaan tehtyä merkintää tai päiväkirjan liitettä ei saa poistaa eikä tehdä epäselväk-
si. Päiväkirjan pitäjän on korjattava tekemänsä virheelliset merkinnät päiväkirjan tai sen
liitteen asianomaiseen kohtaan tehdyllä uudella merkinnällä tai lisäämällä oikea liite vir-
heellisen liitteen yhteyteen. Päiväkirjaan tai sen liitteeseen tehdystä korjauksesta on käy-
tävä ilmi korjauksen tekoaika, sisältö ja tekijä.

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä päiväkirjan pitämisestä
sekä siihen tehtävistä merkinnöistä ja niiden hyväksymisestä.

4 §

Päiväkirjaan merkittävät tiedot

Laivapäiväkirjaan on merkittävä tiedot siitä, mitä aluksella matkan ja satamassa olon
aikana tapahtuu. Lisäksi päiväkirjaan on merkittävä tiedot, joista voi olla hyötyä laivan-
isännälle, lastinomistajalle, vakuutuksenantajalle tai muulle, jonka oikeuksiin matkan ta-
pahtumilla voi olla vaikutusta.

Konepäiväkirjaan on merkittävä koneiston käyttöön liittyvät tiedot ja polttoaineiden
määrä aluksessa.

Yhdistettyyn laiva- ja konepäiväkirjaan, ajopäiväkirjaan sekä kalastusaluksen päiväkir-
jaan on merkittävä kyseisen päiväkirjan edellyttämässä laajuudessa vastaavat tiedot kuin
mitä 1 ja 2 momentissa säädetään laivapäiväkirjaan ja konepäiväkirjaan merkittävistä tie-
doista.

Radiopäiväkirjaan on merkittävä tiedot kaikesta hätä-, pika- ja varoitusliikenteestä sekä
muista radiotoimintaan liittyvistä tapahtumista.

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä päiväkirjoihin merkittä-
vistä tiedoista ja päiväkirjan liitteistä.

6 §

Velvollisuus antaa meriselitys

Suomalaisen aluksen päällikön on annettava meriselitys:
1) kun aluksen ollessa kulussa joku sen käytön yhteydessä on kuollut tai saanut vai-

kean ruumiinvamman tai niin voidaan olettaa tapahtuneen;
2) kun muutoin aluksen käytön yhteydessä joku aluksessa toimessa oleva tai muu alus-

ta seuraava henkilö on kuollut tai saanut vaikean ruumiinvamman tai niin voidaan olettaa
tapahtuneen;

3) kun joku on kuollut aluksessa;
4) kun aluksessa on sattunut tai voidaan olettaa sattuneen vakava myrkytys;
5) kun alus on törmännyt toiseen alukseen tai ajanut karille;
6) kun alus on hylätty merellä;
7) kun aluksen käytön yhteydessä on aiheutunut tai voidaan olettaa aiheutuneen aluk-

selle tai, aluksen ollessa kulussa, sen ulkopuolella olevalle omaisuudelle huomattavaa va-
hinkoa; tai
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8) kun lastissa on sattunut huomattava tulipalo, räjähdys tai siirtyminen.
Meriselitys on suomalaisen aluksen osalta myös annettava, kun jonkin tapahtuman joh-

dosta, joka on sattunut tai jonka voidaan olettaa sattuneen aluksen käytön yhteydessä, Lii-
kenne- ja viestintävirasto niin määrää taikka päällikkö tai laivanisäntä sitä vaatii tai, kun
kysymyksessä on tavaralle aiheutunut huomattava vahinko ja lastinomistaja tai lastin va-
kuutuksenantaja sitä pyytää.

Jos Liikenne- ja viestintävirasto määrää meriselityksen annettavaksi tai lastinomistaja
tai lastin vakuutuksenantaja sitä pyytää, on siitä ilmoitettava päällikölle tai laivanisännäl-
le, jonka tulee tehdä 7 §:n 2 momentin mukainen ilmoitus.

Poikkeuksista velvollisuuteen antaa meriselitys eräissä tapauksissa säädetään 11 §:n
2 momentissa ja 14 §:n 2 momentissa.

7 §

Meriselityksen antaminen ja lykkääminen sekä päällikön ilmoittautumisvelvollisuus

Meriselitys annetaan 21 luvun 1 §:n mukaan sen paikkakunnan merioikeudelle, jossa
tapahtuma on sattunut tai johon alus tai sen päällikkö ensin saapuu. Meriselityksen anta-
minen voidaan lykätä, kunnes alus saapuu toiseen satamaan, jos sillä meriselityksen tar-
koitusta syrjäyttämättä voidaan saavuttaa huomattavaa kustannusten säästöä alukselle tai
muita olennaisia etuja. Sellaisesta lykkäyksestä ja sen syystä on päällikön tai laivanisän-
nän viipymättä kirjallisesti ilmoitettava Liikenne- ja viestintävirastolle.

Meriselityksen antamista varten on päällikön itse tai asiamiestä käyttäen niin pian kuin
mahdollista ilmoittauduttava 1 momentin mukaan toimivaltaiselle merioikeudelle tai sen
puheenjohtajalle. Ilmoittautumisen tulee tapahtua kirjallisesti ja ilmoittautumiskirjaan on
liitettävä jäljennös 8 §:ssä mainitusta ilmoituksesta ja tiedot koko laivaväestä ja niistä hen-
kilöistä, joiden oletetaan voivan antaa selvitystä asiassa, sekä mikäli mahdollista kaikista
niistä, joita asia voi koskea, tai heidän asiamiehistään.

Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa annetaan meriselitys suomalaisen aluksen osalta sille
oikeudelle, joka maan lain mukaan on siihen toimivaltainen. Muutoin annetaan meriseli-
tys ulkomailla Suomen edustustolle, jonka ulkoministeriö on valtuuttanut meriselityksen
vastaanottamiseen. Milloin niin voi sopivasti tapahtua, tulee meriselityksen vastaanotta-
misessa avustaa kaksi edustuston kutsumaa meriasioita tuntevaa henkilöä, mieluimmin
Suomen, Norjan, Ruotsin tai Tanskan kansalaista, jotka eivät ole esteellisiä toimimaan
tuomareina. Sellaisella paikkakunnalla, jossa tähän tehtävään oikeutettua Suomen edus-
tustoa ei ole, voidaan meriselitys antaa sille Norjan, Ruotsin tai Tanskan ulkomaan edus-
tustolle, jolla kotimaansa lain mukaan on oikeus vastaanottaa meriselitys.

Jos meriselitys on annettu ulkomailla tai jos ulkomaan viranomainen on toimittanut tut-
kinnan onnettomuuden syistä, päällikön on huolehdittava siitä, että asianomaisen viran-
omaisen oikeaksi todistama jäljennös toimituksesta laaditusta pöytäkirjasta lähetetään Lii-
kenne- ja viestintävirastolle ja Onnettomuustutkintakeskukselle.

Milloin alus on kadonnut tai tuhoutunut eikä kukaan ole pelastunut, on tutkinta tapah-
tuman johdosta toimitettava aluksen kotipaikkakunnalla, jollei Liikenne- ja viestintäviras-
to määrää sitä toimitettavaksi muualla.

Tarkemmat määräykset meriselitystä koskevien säännösten soveltamisesta annetaan
asetuksella.

8 §

Kirjallinen ilmoitus meriselitystä varten

Aluksen päällikön on 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa viipymättä toimitettava kirjalli-
nen ilmoitus tapahtumasta meriselitystä varten Liikenne- ja viestintävirastolle tai, jos alus
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on ulkomailla, lähimmälle 7 §:n 3 momentissa tarkoitetulle Suomen ulkomaan edustustol-
le.

Kirjallista ilmoitusta, joka koskee aluksen törmäämistä toiseen alukseen, ei saa antaa
vastapuolelle tiedoksi, ennen kuin tapahtuman johdosta annettava meriselitys on otettu oi-
keuden tai muun asianomaisen viranomaisen käsiteltäväksi.

Suomen ulkomaan edustuston, joka on vastaanottanut tässä pykälässä tarkoitetun kir-
jallisen ilmoituksen, tulee, kun ilmoitusta ei enää tarvita, lähettää se viipymättä Liikenne-
ja viestintävirastolle.

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä tässä pykälässä tarkoite-
tusta kirjallisesta ilmoituksesta ja sen sisällöstä.

9 §

Meriselitystä koskevan istunnon määrääminen

Milloin ilmoittautuminen meriselityksen antamista varten on tapahtunut 7 §:ssä sääde-
tyllä tavalla, merioikeuden on määrättävä, mikäli mahdollista päällikön toivomuksen mu-
kaisesti, istunnon aika meriselityksen antamista varten oikeudelle ja määrättävä päällikkö
silloin esittämään aluksen päiväkirjat ja niihin liittyvät muistikirjat alkuperäisinä, jos sel-
laisia on pidetty ja ne ovat tallella, sekä myös muut asiakirjat tai esineet, jotka voivat va-
laista asiaa, samoin kuin oikeudessa kuulemista varten ilmoittamaan ne henkilöt, joiden
oletetaan voivan parhaiten antaa selvitystä asiassa. Istunnon ajasta on ilmoitettava oikeu-
den ilmoitustaululle pantavalla kuulutuksella tai, milloin se viivytyksettä voi tapahtua,
erikseen annettava siitä tieto niille henkilöille, joita asia voi koskea, tai heidän paikkakun-
nalla oleville asiamiehilleen sekä Liikenne- ja viestintävirastolle ja myös viralliselle syyt-
täjälle.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu esittämisvelvollisuus voidaan määrätä sakon uhalla,
milloin se katsotaan tarpeelliseksi.

Asiantuntijoille on viipymättä ilmoitettava meriselityksen antamista varten tapahtu-
neesta ilmoittautumisesta. Heidän tulee perehtyä ilmoittautumiskirjaan liitettyihin asiakir-
joihin sekä, jos aika sen sallii, ennen istuntoa selostaa merioikeudelle niitä kysymyksiä,
joista meri- tai konetekniseltä tai muulta kannalta tarvitaan tietoja onnettomuuden laadun
selvittämiseksi.

11 §

Meriselityksen antaminen alusten yhteentörmäyksen johdosta

Jos meriselitys koskee aluksen törmäämistä toiseen alukseen, merioikeus voi sallia, että
meriselityksen antaminen lykätään, mikäli meriselitys siten voidaan antaa samanaikaisesti
toisen aluksen osalta annettavan meriselityksen tai vastaavan selvityksen kanssa. Sellaista
lykkäystä ei saa myöntää pitemmäksi ajaksi kuin mikä on ehdottoman välttämätöntä. Joll-
ei lykkäyksen tarkoitus ole saavutettavissa, tulee oikeuden, milloin sen aluksen päällikkö
tai laivanisäntä, jonka osalta meriselitys ensin annetaan, sitä pyytää eikä erityisiä syitä ole
esteenä, määrätä, että meriselitys osaksi tai kokonaan annetaan suljettujen ovien takana ja
ettei tilaisuudessa saa olla läsnä muita kuin laivanisäntä ja virallinen syyttäjä sekä
asianomainen Liikenne- ja viestintäviraston edustaja ja Tullin edustaja sekä Onnetto-
muustutkintakeskuksen edustaja.

Milloin törmääminen on tapahtunut ulkomaiseen alukseen, jonka osalta ei toimiteta me-
riselitystä vastaavaa selvitystä, ei meriselitys ole tarpeen, ellei Liikenne- ja viestintäviras-
to toisin määrää.
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12 §

Meriselityksen vastaanottaminen eräissä tapauksissa

Sellaisen aluksen osalta, jolla on kotipaikka Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa, on toi-
mivaltaisen suomalaisen tuomioistuimen otettava vastaan meriselitys, milloin päällikkö
tai laivanisäntä taikka aluksen kotimaan asianomainen viranomainen pitää sitä tarpeellise-
na. Muun ulkomaisen aluksen osalta otetaan meriselitys sellaisessa tapauksessa vastaan,
jos syytä siihen on.

Jos Liikenne- ja viestintävirasto katsoo ulkomaisen aluksen käytön yhteydessä sattu-
neen tapahtuman vaativan selvitystä meriturvallisuuden kannalta ja alus on Suomen sata-
massa, voi Liikenne- ja viestintävirasto määrätä meriselityksen annettavaksi.

Jos 1 momentissa mainittu viranomainen pitää meriselitystä tarpeellisena tai jos Liiken-
ne- ja viestintävirasto määrää sen annettavaksi, on siitä ilmoitettava päällikölle tai laivan-
isännälle. Meriselitys annetaan jommankumman heistä 7 §:n 2 momentin mukaisesti te-
kemästä ilmoituksesta.

13 §

Suomen ulkomaan edustustolle annettava meriselitys

Mitä 10–12 §:ssä säädetään oikeudelle annettavasta meriselityksestä, on soveltuvin
osin voimassa myös Suomen ulkomaan edustustolle annettavasta meriselityksestä. Edus-
tusto ei kuitenkaan voi ottaa valaa tai vakuutusta eikä asettaa uhkasakkoa.

Meriselitystä käsiteltäessä laaditusta pöytäkirjasta on maksutta toimitettava ote Liiken-
ne- ja viestintävirastolle. Pöytäkirjanote annetaan pyynnöstä laivanisännälle tai päälliköl-
le.

14 §

Meriselityksen täydentäminen ja sen antamatta jättäminen

Jos meriselitys havaitaan joltakin osin epätäydelliseksi, voi Liikenne- ja viestintävirasto
määrätä sitä täydennettäväksi. Sellaisessa tapauksessa sovelletaan vastaavasti, mitä 6 §:n
3 momentissa ja 7 §:ssä säädetään.

Jos 6 §:ssä tarkoitetusta tapahtumasta on tai voidaan odottaa olevan saatavissa tyydyt-
tävä selvitys muulla tavalla, voi Liikenne- ja viestintävirasto sallia, että meriselitys jäte-
tään antamatta tai että sen antaminen lykätään sellaista selvitystä odotettaessa.

15 §

Aluksen käytön yhteydessä tapahtuneesta onnettomuudesta ja vaaratilanteesta 
ilmoittaminen Liikenne- ja viestintävirastolle

Aluksen päällikön tai laivanisännän on viipymättä ilmoitettava Liikenne- ja viestintä-
virastolle tietoonsa tulleista aluksen käytön yhteydessä tapahtuneista onnettomuuksista ja
vaaratilanteista suomalaisella aluksella.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen tietojen salassa pitämisestä säädetään viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:ssä.

Onnettomuuksista ja vaaratilanteista ilmoittamisesta Onnettomuustutkintakeskukselle
säädetään turvallisuustutkintalaissa (525/2011).

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä 1 momentissa tarkoitetun
ilmoituksen tekemisestä ja sisällöstä.
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23 luku

Erinäiset säännökset

3 §

Toimivaltainen viranomainen

Liikenne- ja viestintävirasto toimii Kansainvälisen merenkulkujärjestön yleissopimuk-
sissa ja päätöslauselmissa tarkoitettuna toimivaltaisena kansallisena viranomaisena, jollei
tässä tai muussa laissa toisin säädetä.

————
Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.
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