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Laki
laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 2 ja 26 d §:n muuttami-

sesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain (1687/2009)

2 §:n 30 kohta ja 26 d §, sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 30 kohta laissa 976/2018 ja 26 d §
laissa 384/2019, seuraavasti:

2 §

Määritelmät

Tässä laissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä tarkoitetaan:
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

30) meripalvelulla myönnettävän tai uusittavan pätevyyskirjan, lisäpätevyystodistuk-
sen tai pätevyysvaatimuksen kannalta tarkoituksenmukaista laivaväkeen kuuluvana tai
ohjattuna harjoitteluna suoritettua palvelua muulla aluksella kuin huviveneellä, huvialuk-
sella, proomulla tai lossilla; meripalveluksi voidaan katsoa myös palvelu sellaisella huvi-
käytössä olevalla aluksella, jonka bruttovetoisuus on vähintään 500, sellaisessa toimessa,
johon vaaditaan STCW-yleissopimuksen mukainen pätevyyskirja; pätevyyskirjan saami-
seksi vaadittavaa meripalvelua määriteltäessä lasketaan 30 päivän ajanjakson aluksella
vastaavan yhtä kuukautta.

26 d §

Meripalvelukirjaa ja rekisteriä laivanisännän palveluksessa olevista merenkulkijoista 
koskevat velvoitteet

Laivanisännän on pidettävä rekisteriä palveluksessaan olevien merenkulkijoiden kou-
lutukseen, pätevyyteen ja työkokemukseen sekä merenkulkijoilta vaadittuun terveydenti-
laan liittyvistä tiedoista.

Aluksen päällikön on meripalvelukirjan haltijan pyynnöstä kirjattava meripalveluaikaa
ja matkoja koskevat tiedot noudattaen, mitä ammattipätevyyksien tunnustamisesta sisäve-
siliikenteen alalla sekä neuvoston direktiivien 91/672/ETY ja 96/50/EY kumoamisesta an-
netun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/239722 artiklan 1 koh-
dassa säädetään. Liikenne- ja viestintävirasto vahvistaa miehistön jäsenen pyynnöstä uni-
onin jäsenvaltioiden sisävesiväylillä suoritettua meripalveluaikaa ja matkoja koskevat tie-
dot noudattaen, mitä mainitun artiklan 2 kohdassa säädetään.

Rekisteriin ja meripalvelukirjaan sisältyvien henkilötietojen käsittelystä säädetään
luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen va-
paasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annetussa Euroopan parla-
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mentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) sekä yksityi-
syyden suojasta työelämässä annetussa laissa.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2021.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2020

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904

2


