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Laki
alusrekisterilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan alusrekisterilain (512/1993) 20, 27 ja 31 §, sellaisina kuin niistä ovat 20 §

osaksi laissa 310/2018 ja 31 § osaksi laissa (545/2021), seuraavasti:

20 §

Rekisteröintihakemus

Aluksen rekisteröintiä ja omistusoikeuden kirjaamista rekisteriin on haettava kirjallisel-
la hakemuksella, joka on hakijan tai tämän asiamiehen allekirjoitettava.

Hakemuksesta on käytävä ilmi:
1) alus, jonka rekisteröintiä tai omistusoikeuden kirjaamista pyydetään;
2) omistajan nimi;
3) muut rekisteriin merkittävät tiedot, jos ne eivät käy ilmi hakemuksen liitteistä; sekä
4) omistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä puhelinnumero sekä se postiosoite,

johon asiaa koskevat ilmoitukset saadaan lähettää.
Hakijan on esitettävä tarpeellinen selvitys oman saantonsa laillisuudesta. Hakemukseen

on liitettävä saannon perusteena olevat asiakirjat alkuperäisinä tai julkisen notaarin oi-
keaksi todistamina jäljennöksinä.

Hakija voi myös esittää selvityksenä oman saantonsa laillisuudesta jäljennöksen alku-
peräisestä asiakirjasta. Alkuperäinen tai julkisen notaarin oikeaksi todistama asiakirja on
kuitenkin esitettävä viranomaiselle viimeistään yhden kuukauden kuluttua siitä, kun omis-
tusoikeuden kirjaamista rekisteriin olisi ollut haettava.

Jollei aluksen edellisen omistajan saantoa ole merkitty rekisteriin, hänen omistusoikeu-
destaan on esitettävä selvitys, joka olisi tarpeen hänen saantonsa kirjaamiseksi. Selvitystä
edellisen omistajan omistusoikeudesta ei kuitenkaan tarvitse esittää, jos alus on myyty
pakkohuutokaupalla.

27 §

Hakemuksen hylkääminen

Edellä 20 §:ssä tarkoitettu hakemus on hylättävä, jos:
1) 20 §:n 3–5 momentissa tarkoitettua selvitystä ei ole esitetty eikä 25 §:n mukaista

kuulutusta ole pyydetty;
2) luovuttajalla ei ollut oikeutta aluksen luovutukseen ja tästä oli ennen luovutusta teh-

ty merkintä rekisteriin; tai
3) aluksen rekisteröinnille ja omistusoikeuden kirjaamiselle on muu kuin 1 tai 2 koh-

dassa tarkoitettu este.
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31 §

Aluksen poistaminen rekisteristä

Jollei rekisteriin merkitty omistaja täytä 30 §:n mukaista velvollisuuttaan, rekisterivi-
ranomainen voi omasta aloitteestaan poistaa aluksen rekisteristä mainitussa pykälässä tar-
koitetuilla perusteilla.

Jollei rekisteriin merkitty aluksen omistaja täytä 20 §:n 4 momentin mukaista velvolli-
suuttaan, rekisteriviranomaisen on poistettava alus rekisteristä.

Rekisteriviranomaisen on ennen aluksen poistamista rekisteristä varattava tilaisuus re-
kisteriin merkitylle omistajalle tulla kuulluksi. Jos alus on hyväksytty suomalaiseksi me-
rilain 1 luvun 1 b §:n nojalla, ilman miehistöä rahdatun aluksen rahdinantajalle on lisäksi
varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

Rekisteriin merkityn aluksen omistajalle on viivytyksettä ilmoitettava rekisteriviran-
omaisen päätöksestä poistaa alus rekisteristä.

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