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61/96  
Asetus 

alusturvallisuutta  ja sen  valvontaa koskevien lakien voimaantulosta 

Annettu Helsingissä  26  päivänä tammikuuta  1996  

Liikennem inistenn  esittelystä säädetään:  

1  
Seuraavat lait tulevat voimaan  1  päivänä 

maaliskuuta  1996: 
1) menlain  muuttamisesta  17  päivänä 

maaliskuuta  1995  annettu laki  (369/95); 
2) alusturvallisuuden  valvonnasta  17  päi-

vänä maaliskuuta  1995  annettu laki  
(370/95); 

3) alusturvallisuuden  valvonnasta annetun 
 lain 17 §:n  muuttamisesta  21  päivänä  

elokuuta  1995  annettu laki  (1022/95);  sekä  
4) aluksista aiheutuvan vesien  pilaantumi

-sen  ehkäisemisestä annetun  lain 5 §:n  muut-
tamisesta  17  päivänä maaliskuuta  1995  an-
nettu laki  (371/95). 

2  
Tämä asetus tulee voimaan  1  päivänä 

maaliskuuta  1996.  

Helsingissä  26  päivänä tammikuuta  1996 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Liikenneministeri Tuula Linnainmaa 
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369/95  

Laki  
merilain  muuttamisesta 

Annettu Helsingissä  17  päivänä maaliskuuta  1995  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan  15  päivänä heinäkuuta  1994  annetun merilain  (674/94) 1  luvun  8 §:n  otsikko  ja  2 

 momentti  ja  20  luvun  9 §  sekä 
lisätään  I  lukuun uusi  8 a  ja  8 b §  seuraavasti: 

I  luku 
Alusta koskevat yleiset säännökset  

8  
Aluksen merikelpoisuus  ja  turvallinen käyttö 

Aluksen rakenteesta, varusteista, miehityk-
sestä, turvallisesta käytöstä  ja  turvalliseen käyt-
töön liittyvistä johtamisjärjestelyistä sekä aluk-
sen katsastuksesta säädetään asetuksella. Ase-
tuksella säädetään myös matkustajaluetteloista 

 ja helikopteritoiminnasta  aluksella.  

8a 
Laivanisännän  zur vallisuusjohtamisjärjeste/mä  

Suomalaisella laivanisännällä  ja ulkomaalai-
seIJa laivanisännällä,  joka harjoittaa kauppa- 
merenkulkua Suomen vesialueella, tulee olla 
sellainen turvallisuusjohtamisjärjestelmä, jolla 
kehitetään  ja ylläpidetäan alusturvallisuutta lai-
vanisännän  aluksilla. 

Laivanisännän turvallisuusjohtamisjärjestel-
mästä  säädetään asetuksella. 

Liikenneministeriö voi,  sen  mukaan kuin 
asetuksella säädetään, antaa tarkempia mää-
räyksiä laivanisännän turvallisuusjohtamisjär-
jestelmästä. Merenkulkuhallitus voi,  sen  mu-
kaan kuin asetuksella säädetään, yksittäista -  

pauksessa  myöntää poikkeuksia laivanisännän 
turvallisuusjohtamisjärjestelmästä annettujen 
säännösten  ja  määräysten vaatimuksista.  

8b  
Valvonta 

Aluksen merikelpoisuutta  ja  turvallista käyt-
töä sekä turvalliseen käyttöön liittyviä johta-
misjärjestelyjä koskevien säännösten  ja  mää-
räysten noudattamisen valvonnasta samoin 
kuin laivanisännän turvallisuusjohtamisjärjes-
telmää koskevien säännösten  ja  määräysten 
noudattamisen valvonnasta  on  voimassa, mitä 
alusturvallisuuden valvonnasta annetussa laissa  

(370/95)  ja sen  nojalla säädetään  tai  määrätään.  

20  luku 
Rangaistussäännökset 

 9 
Alusiurvallisuusrikko,nus  ja alusiurval/isuuden 

 vaaran ianzisrikkomus 

Joka rikkoo  I  luvun  8 tai 8 a §:n  nojalla 
annettuja säännöksiä  tai  määräyksiä,  on  tuo-
mittava, jollei teosta muualla laissa säädetä 
ankarampaa rangaistusta,  alusturvallisuusrikko-
niuksesta sakkoon. 
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Joka tahallaan  tai  törkeästä huolimattomuu-
desta rikkoo  I  luvun  8 §:n tai 8 a §:n  nojalla 
annettuja säännöksiä  tai  määräyksiä siten, että 
teko  on  omiaan vaarantamaan alusturvallisuut -
ta,  on  tuomittava  alusiurvallisuuden  vaaran  ja

-nzisrikkonzuksesia sakkoon  tai  vankeuteen enin-
tään kuudeksi kuukaudeksi. 

Alusturvallisuusrikkomuksesta  ja alusturval-
lisuuden vaarantamisrikkomuksesta  voidaan 

Helsingissä  17  päivänä maaliskuuta  1995 

jättää ilmoitus tekemättä, syyte ajamatta  tai 
 rangaistus tuomitsematta,  jos  teko  on  olosuh-

teisiin nähden vähäinen. 

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädet-
tävänä ajankohtana. 

Ennen tämän  lain  voimaantuloa voidaan 
ryhtyä  sen  täytäntöönpanon edellyttämiin toi-
menpiteisiin. 

Tasavallan Presidentti  

MARPI AHTISAARI 

Liikenneministeri  Ole  Norrback  

S  
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370/95  

Laki  
alusturvallisuuden  valvonnasta 

Annettu Helsingissä  17  päivänä maaliskuuta  1995  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:  

1  luku 
Yleiset säännökset  

Lain so  veltamisala  

Tässä laissa säädetään alusturvallisuutta kos-
kevien säännösten  ja  määräysten noudattami-
sen valvonnasta.  

2  
Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan:  
1) alusturvallisuudella  aluksen meri kelpoi-

suutta, aluksen turvallista käyttöä  ja  turvalli-
seen käyttöön liittyviä johtamisjärjestelyjä, lai-
vanisännän turvallisuusjohtamisjärjestelmää se-
kä aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen 
ehkäisemistä;  

2) kotimaan  liikenteellä  liikennettä kotimaan 
satamien välillä sekä risteilyalusliikennettä, jos-
sa alus lähtee suomalaisesta satamasta  ja  palaa 
takaisin suomalaiseen satamaan; sekä  

3) laivanisännällä  sellaista aluksen omistajaa 
 tai  koko  aluksen vuokraajaa, joka joko yksi-

nään  tai  yhdessä toisten henkilöiden kanssa 
käyttää tosiasiallista määräämisvaltaa aluksen 
alusturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä; lai-
vanisäntään rinnastetaan tässä laissa sellainen 
henkilö, joka sopimuksen perusteella  tai  muu-
toin tosiasiallisesti hoitaa aluksen alusturvalli-
suuteen liittyviä kysymyksiä.  

3  
Muu lainsäädäntö 

Aluksen merikelpoisuudesta,  sen  turvallisesta 
käytöstä  ja  turvalliseen käyttöön liittyvistä  

johtamisjärjestelyistä, laivanisännän turvalli-
suusjohtamisjärjestelmästä  sekä aluksen katsas-
tuksesta  on  voimassa, mitä merilaissa  (674/94) 

 ja sen  nojalla säädetään  ja  määrätään. 
Tämän  lain  lisäksi aluksista aiheutuvan ve-

sien pilaantumisen ehkäisemisestä annettujen 
säännösten  ja  määräysten valvonnasta sääde-
tään aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen 
ehkäisemisestä annetussa laissa  (300/79). 

Työsuojelusta  ja työsuojeluviranomaisten 
 suorittamasta valvonnasta  on  voimassa, mitä 

siitä erikseen säädetään.  

Lain  soveltaminen aluksiin  ja laivanisäntiin  

Tätä lakia sovelletaan:  
1) alukseen,  jota  käytetään kauppameren-

kulkuun Suomen vesialueella sekä suomalai-
seen alukseen myös Suomen vesialueen ulko-
puolella; sekä  

2) edellä  1  kohdassa tarkoitetun aluksen 
suomalaiseen laivanisäntään sekä sellaiseen ui-
komaalaiseen laivanisäntään, joka harjoittaa 
kauppamerenkulkua Suomen vesialueella. 

Tätä lakia sovelletaan soveltuvin osin hallin-
nolliseen alukseen  ja  tällaisen aluksen lai-
vanisäntään. Lakia ei kuitenkaan sovelleta 
puolustusvoimien eikä rajavartiolaitoksen aluk-
seen, ellei sitä käytetä matkustajien  tai  lastin 
kuijettamiseen  yleisessä liikenteessä.  

2  luku 
Viranomaiset  ja  niiden tehtävät  

5  
Valvonta viranomaiset  

Merenkulkulaitos valvoo alusturvallisuudes- 
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ta  annettujen Säännösten  ja  määräysten nou-
dattamista. 

Merenkulkuhallituksen merenkulkuosaston 
päällikkö  ja  hänen määräämänsä virkamies 
sekä merenkulkupiirin merenkuluntarkastustoi-
mialan päällikkö  ja  hänen määräämänsä virka-
mies ovat tässä laissa tarkoitettuja valvontavi-
ranomaisia. 

Valvontaviranornaisina  toimivien virkamies-
ten pätevyydestä säädetään asetuksella.  

6  
Valvonta  virano,na  isien oikeudet  

Valvontaviranomaisella  on  oikeus:  
1) päästä milloin tahansa tämän  lain  mukai-

sesti valvottavaan alukseen;  
2) saada nähtäväkseen ne asiakirjat  ja  luet-

telot, joita laivanisännän  tai  päällikön  on  pi-
dettävä  tai  säilytettävä alusturvallisuutta kos-
kevien säännösten  ja  määräysten  tai  Suomea 
velvoittavien, alusta  tai  sen  käyttöä koskevien, 
kansainvälisten sopimusten mukaan, sekä saa-
da asiakirjoista  tai luetteloista jäljennöksiä; 

3) saada aluksen päälliköltä  ja  muilta aluk-
sessa palvelevilta henkilöiltä tietoja  ja  apua 
alusturvallisuuden tarkastamisessa;  

4) käyttää asiantuntijan apua, milloin  se on 
 tarkastuksen toimittamiseksi tarpeellista;  

5) käyttää apuna merenkulkuhallituksen  val-
tuuttamaa luokituslaitosta  aluksen turvalliseen 
käyttöön liittyvien johtamisjärjestelyjen  ja lai-
vanisännän 	turvallisuusjohtamisjärjestelmän 

 tarkastuksessa;  
6) toimittaa aluksen tarkastus  tai  tutkimus 

 sen  laajuisena kuin  on  tarpeen,  jos  aluksella ei 
ole  2  kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja  tai 

 luetteloita  tai  jos  on  perusteltua aihetta olettaa, 
että alus ei ole merikelpoinen  tai  ei muutoin 
täytä alusturvallisuudesta annettuja säännöksiä 

 ja  määräyksiä  tai  Suomea velvoittavien kan-
sainvälisten sopimusten määräyksiä;  

7) tarkastaa, että aluksen henkilökunta ky-
kenee niihin tehtäviin, jotka ovat välttämättö-
mia aluksen turvallisuudelle; sekä  

8) tarkastaa laivanisännän turvallisuusjohta-
misjärjestelmä alusturvallisuuden vaatimassa 
laajuudessa.  

7  
Tarkasiusten zoiniitla,ninen aluksi/ja 

Alusturvallisuuden  tarkastuksia  on  tehtävä 
niin usein  ja  niin tehokkaasti kuin valvonnan  

kannalta  on  tarpeellista  ja  Suomea velvoittavat 
kansainväliset sopimukset  tai  kansalliset sään-
nökset  ja  määräykset sitä edellyttävät. 

Alusturvallisuuden  tarkastus  on  toimitettava 
siten, että valvonnan tarkoitus saadaan toteu-
tetuksi aiheuttamatta tarpeetonta häiriötä aluk-
sen toiminnalle. 

Alusturvallisuuden  tarkastamisesta  on  ilmoi-
tettava laivanisännälle  tai  päällikölle. Heidän 
poissaolonsa ei ole esteenä tarkastuksen toimit-
tamiselle.  

8 
Laivanisännän  tur va/lisuusjoh ia,nisjä,jestelmän 

ja  aluksen  jolitamisjärjesielyjen  tarkastus 

Suomalaisen laivanisännän turvallisuusjohta-
misjärjestelmä sekä sellaisen ulkomaalaisen lai-
vanisännän turvallisuusjohtamisjärjestelmä, jo-
ka harjoittaa kauppamerenkulkua Suomen ko-
timaan liikenteessä,  on  tarkasteltava ainakin 
kerran viidessä vuodessa. Tarkastuksesta  on 

 hyvissä ajoin ilmoitettava laivanisännälle.  Tar-
kastuksesta  ei saa aiheutua kohtuutonta hait-
taa laivanisännän toiminnalle. 

Suomalaisen aluksen turvalliseen käyttöön 
liittyvät johtamisjärjestelyt  ja  niiden hteensopi-
vuus laivanisännän turvallisuusjohtamisjärjes-
telmän kanssa samoin kuin sellaisen ulkomaa-
laisen aluksen vastaavat järjestelyt,  jota 

 käytetään kauppamerenkulkuun Suomen koti-
maan liikenteessä,  on  myös tarkastettava aina-
kin kerran viidessä vuodessa. Tarkastuksesta  on 

 hyvissä ajoin ilmoitettava laivanisännälle  ja 
 aluksen päällikölle. Tarkastuksesta ei saa aiheu-

tua tarpeetonta häiriötä aluksen toiminnalle. 
Asetuksella säädetään tarkemmin  I  ja  2 

 momentissa mainituista tarkastuksista  ja  niiden 
perusteella annettavista todistuksista.  

9  
Virka-apuviranomaicet  

Tässä laissa tarkoitetuissa asioissa ovat sata-
ma-, tulli-, rajavartio-, poliisi-, työsuojelu-  ja 

 terveysviranomaiset sekä puolustusvoimat ku-
kin toimialallaan velvollisia antamaan pyydet-
täessä tarpeellista  virka-apua merenkulkulai-
tokselle.  

Jos  tässä laissa tarkoitettua tarkastusta  tai 
 muuta toimenpidettä yritetään estää  tai  häiritä, 

poliisin  on  annettava  virka-apua tarkastuksen 
toimittamista varten.  

Virka-avun pyytämisessä  ja  antamisessa nou- 
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datettavasta  menettelystä voi valtioneuvosto 
antaa tarkempia määräyksiä.  

3  luku 
Alusturvallisuuden  toteaminen  

10 §  
Asiakirjojen tarkastus 

Aluksen katsotaan täyttävän alusturvallisuu-
desta annetut kansalliset säännökset  ja  mää-
räykset  tai  Suomea velvoittavien alusturvalli-
suutta koskevien kansainvälisten sopimusten 
määräykset,  jos sillä  on  voimassa olevat näiden 
säännösten  ja  määräysten  tai  sopimusten no-
jalla vaadittavat katsastustodistukset sekä tur-
vallisuus-  ja todistuskirjat ja  jollei ole perustel-
tua aihetta olettaa, että aluksen tosiasiallinen 
tilanne ei vastaa asiakirjoissa annettuja tietoja.  

Il §  
Aluksen tarkastus  tai  tutkimus 

Aluksen tarkastus  tai  tutkimus  on  toimitet-
tava,  jos  aluksella ei ole  10 §:ssä  tarkoitettuja 
asiakirjoja  tai  jos  on  perusteltua aihetta olettaa, 
että aluksen tosiasiallinen tilanne ei olennaises-
sa määrin vastaa asiakirjoissa annettuja tietoja.  

Jos alusturvallisuutta  ei voida todeta asiakir-
joista, koska niitä ei ole joko  sen  vuoksi, että 
aluksen lippuvaltiota eivät sido sellaiset kan-
sainväliset sopimukset, jotka velvoittavat aluk-
sen pitämään hallussaan  10 §:ssä  tarkoitetut 
asiakirjat,  tai  että alus ei kuulu sopimusten 
piiriin pienen kokonsa vuoksi,  on  tarkastusta 
suoritettaessa tutkittava, että alus ei alusturval-
lisuuden osalta olennaisessa määrin poikkea 
niistä vaatimuksista, jotka vastaavan kokoisen 

 ja  vastaavaan liikenteeseen käytettävän suoma-
laisen aluksen  on  täytettävä.  

4  luku 
Pakkokeinot  ja  seuraamukset  

12 § 
Alusturvallisuudessa  havaittu puute  tai  epäkohta  

Jos  tarkastuksessa  tai  muuten havaitaan, että 
alus ei joltakin osin täytä alusturvallisuudesta 
annettuja säännöksiä  ja  määräyksiä  tai  Suomea 
velvoittavia kansainvälisiä sopimuksia taikka 
että laivanisäntä  tai  aluksen päällikkö ei muu-  

tom  noudata edellä mainittuja säännöksiä  ja 
 määräyksiä  tai  sopimuksia, valvontaviranomai

-sen  on laivanisännän tai  aluksen päällikön 
kanssa neuvoteltuaan annettava asianmukaiset 
ohjeet puutteellisuuksien korjaamiseksi  tai  epä-
kohtien poistamiseksi.  

Jos laivanisäntä niskoittelee tai  asia ei siedä 
viivytystä, valvontaviranomainen voi asian-
omaisia kuultuaan velvoittaa laivanisännän  tai 

 päällikön sopivan määräajan kuluessa suoritta-
maan tarpeelliset toimenpiteet puutteen  tai 

 epäkohdan korjaamiseksi.  J05  päätös koskee 
ulkomaista alusta, pidetään asianomaisten kuu-
lemisena päällikön kuulemista tarkastuksen yh-
teydessä.  

13 § 
Uhkasakko  ja keskeytiämisuhka 

Merenkulkuhallitus  voi tehostaa  12 §:n 2 
 momentissa säädettyä määräystä uhkasakolla 
 tai keskeyttämisuhalla. Uhkasakko  ja keskeyt-

tämisuhka  voidaan asettaa laivanisännälle  tai 
 tämän edustajalle taikka molemmille. Uhka- 

sakosta  ja keskeyttämisuhasta  on  voimassa, 
mitä uhkasakkolaissa  (1113/90)  säädetään.  

Jos valvontaviranomaisella on  perusteltua 
aihetta epäillä, että laivanisäntä yrittää välttää 
päätöksen noudattamista siirtämällä aluksen 
pois Suomen liikenteestä, voi merenkulkuhalli

-tus  määrätä, että laivanisännän  on  annettava 
uhkasakkoa vastaava vakuus ennen aluksen 
lähtöä Suomen satamasta. Valvontaviranomai

-sen määräämän  toimenpiteen tultua suoritetuk-
si  on vakuus  palautettava laivanisännälle.  

14 §  
Aluksen pysäyttäminen,  sen  käytön 

rajoittaminen sekä  sen varusteen,  lait  teen, 
toiminnon tai  järjestelyn käytön kieltäminen  

Jos alusturvallisuudessa  oleva  vika  tai  puute 
 on  sellainen, että aluksen käyttö siinä liiken-

teessä, johon  se on  tarkoitettu, aiheuttaa vaa-
raa ihmishengelle  tai  välitöntä vaaraa alukselle, 
muulle liikenteelle  tai meriympäristölle, valvon-
taviranomaisen on  tehtävä päätös aluksen py-
säyttämisestä  tai  sen  käytön rajoittamisesta 
taikka  sen varusteen,  laitteen, toiminnon  tai 

 järjestelyn käytön kieltämisestä, kunnes  vika 
 tai  puute  on kOrjattu. 

Valvontaviranomainen  voi tehdä edellä mai-
nitun päätöksen myös,  jos laivanisäntä  tai 

 aluksen päällikkö vastustaa tarkastusta  tai  jos 
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valvontaviranomaiselle  ei anneta niitä asiakir-
joja, luetteloita  tai  tietoja, joita  se on  oikeutettu 

 6 §:n  nojalla saamaan, taikka  jos laivanisäntä 
 tai  aluksen päällikkö ei korjaa alusturvallisuu

-dessa  havaittua puutetta  tai  epäkohtaa valvon-
taviranomaisen asettaman määräajan kuluessa. 

Päätöstä, jolla alus pysäytetään,  sen  käyttöä 
rajoitetaan  tai  sen varusteen,  laitteen, toimin- 
non tai  järjestelyn käyttö kielletään,  on  heti 
noudatettava. Päätöksestä  on  viipymättä ilmoi-
tettava aluksen päällikölle  tai  ulkomaisen aluk-
sen ollessa kyseessä myös lippuvaltion lähim-
mälle edustustolle.  

15 §  
Syytteeseen  ihnoitianzinen  

Jos on  syytä epäillä, että alusturvallisuutta 
koskevia säännöksiä  on  rikottu, valvontaviran-
omaisen  on  tehtävä Siitä ilmoitus viralliselle 
syyttäj älle. 

Ilmoitus voidaan jättää tekemättä,  jos  rikos 
 on  vähäinen  ja jos  käy ilmi, että teko  on 

 johtunut olosuhteet huomioon ottaen anteek-
siannettavasta huolimattomuudesta  tai  ajattele-
mattomuudesta eikä yleinen etu vaadi ilmoi-
tuksen tekemistä. 

Valvontaviranomaiselle  on  varattava tilai-
suus  tulla esitutkinnassa ja alioikeudessa kuul-
luksi  asiassa, jossa tämä viranomainen  on 

 tehnyt syyteilmoituksen.  

16 § 
A  lustur vallisuuden va/von tarikkornus 

Laivanisäntä,  hänen edustajansa, aluksen 
päällikkö  tai  muu aluksen käytöstä vastaava 
henkilö, joka ei noudata valvontaviranomaisen 
l2:n  2  momentin  tai l4:n 2  momentin 

 nojalla antamaa päätöstä  tai  määräystä,  on 
 tuomittava, jollei teosta ole muualla säädetty 

ankarampaa rangaistusta,  alusiurvallisuuden 
va/von tarikkonzuksesia sakkoon.  

rangaistava  rikoslain  40  luvun  5 §:n  mukaan  tai 
 jollei siitä muualla laissa säädetä ankarampaa 

rangaistusta.  

5  luku 
Muutoksenhaku  

18 §  
Valitus 

Tämän  lain  nojalla tehtyyn merenkulkupiirin 
päätökseen haetaan muutosta valittamalla  me-
renkulkuhallitukseen  ja  merenkulkuhallituksen 
päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta  hal-
lintoasioissa  annetussa laissa  (154/50)  sääde-
tään. 

Valitusaika  on 30  päivää päätöksen tiedok-
sisaannista. Valitusaika  on  kuitenkin  48  tuntia 
siitä hetkestä, jona päällikkö  tai laivanisäntä 
on  saanut tiedon  14 §:ssä  tarkoitetusta meren-
kulkupiirin tekemästä pysäyttämispäätöksestä. 

Valituskirjelmä  on  toimitettava päätöksen 
antaneelle viranomaiselle, jonka tulee toimittaa 
asiassa kertyneet asiakirjat  ja  oma lausuntonsa 
viipymättä valitusviranomaiselle. Valitus  on 

 käsiteltävä kiireellisenä.  

19 § 
Muuioksen/iaun  vaikutus  pääUikseen  

Valitus ei estä  14 §:ssä  tarkoitetun aluksen 
pysäyttämist.ä,  sen  käytön rajoittamista eikä 

 sen varusteen,  laitteen, toiminnon  tai  järjestelyn 
käytön kieltämistä koskevan päätöksen täytän-
töönpanoa, ellei valitusviranomainen toisin 
maaraa.  

6  luku 
Erinäiset säännökset  

l7 (1022/95)  
Vaitiolovelvollisuuden rikkominen 

Rangaistus  20  ja  21 §:ssä  säädetyn salassapi-
tovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikos-
lain 38  luvun  I tai 2 §:n  mukaan, jollei teko ole  

20 §  
Rikkomuksista  ilnzoittaminen  ja  ilmoituksen 

 tek,j?in henkilö/lis vvden  salassa pitäminen 

Ilmoitus alusturvallisuutta koskevan sään-
nöksen  tai maäräyksen  rikkomisesta  on,  mikäli 
mandollista, tehtävä kirjallisena valvontaviran- 
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omaiselle. Suullinen ilmoitus voidaan tehdä 
 vain  silloin,  jos  asian kiireellisyyden  tai  muun 

syyn vuoksi kirjallinen ilmoitus ei ole mandol-
linen.  

Jos I  momentissa tarkoitetun ilmoituksen 
perusteella toimitetaan alusturvallisuuden tar-
kastus, ei tarkastuksen toimittaja saa ilmoittaa, 
että tarkastus toimitetaan ilmoituksen perus-
teella.  

21 §  
Vaitiolo velvollisuus 

Joka tässä laissa säädettyä tehtävää täyt-
täessään  on  saanut tietoja toisen terveyden-
tilasta, taloudellisesta asemasta  tai  liike-  tai 
ammattisalaisuudesta  taikka  20 §:ssä  tarkoite-
tun ilmoituksen tekijän henkilöllisyydestä, ei 
saa paljastaa eikä käyttää omaksi  tai  toisen 
hyödyksi näin saamiaan tietoja, ellei  se,  jonka 
hyväksi vaitiolovelvollisuus  on  säädetty, anna 
suostumustaan tietojen ilmaisemiseen. 

Edellä  I  momentissa tarkoitettuja tietoja  on 
 kuitenkin oikeus antaa syyttäjä-  ja  poliisiviran-

omaisille rikoksen selvittämiseksi sekä muulle-
kin viranomaiselle siten kuin erikseen sääde-
taan.  

22 §  
Korvaus vahingoista  

Valvontaviranomaisen tämän  lain  mukaista 

Helsingissä  17  päivänä maaliskuuta  1995 

tehtävää suorittaessaan tekemän virheen  tai 
laiminlyonnin  johdosta aiheutunut vahinko 
korvataan  sen  mukaisesti kuin vahingonkor-
vauslaissa  (412/74)  säädetään. 

Toimivaltainen  tuomioistuin (merioikeus)  1 
 momentin  mukaan ratkaistavissa asioissa  on 

 Helsingin käräjäoikeus.  

23 §  
Tarkemmat säännökset  ja  määräykset 

Tarkempia säännöksiä tämän  lain täytän-
töönpanosta  ja  soveltamisesta annetaan asetuk-
sella. 

Liikenneministeriö voi,  sen  mukaan kuin 
asetuksella säädetään, antaa tarkempia mää-
räyksiä alusturvallisuuden valvonnasta. Lisäksi 
merenkulkuhallitus voi,  sen  mukaan kuin ase-
tuksella säädetään, antaa tarkempia määräyk-
siä alusturvallisuuden valvontaan liittyvistä 
teknisistä yksityiskohdista. 

24  §  
Voimaan  tulo  

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädet-
tävänä ajankohtana. 

Ennen tämän  lain  voimaantuloa voidaan 
ryhtyä  sen  täytäntöönpanon edellyttämiin toi-
menpiteisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI  

Liikenneministeri  Ole  Norrback  
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371/95  
Laki 

aluksista aiheutuvan vesien  pilaantumisen  ehkäisemisestä annetun  lain 5 §:n  muuttamisesta 

Annettu Helsingissä  17  päivänä maaliskuuta  1995  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä  16  päivänä maaliskuuta 

 1979  annetun  lain (300/79) 5 §:n 2  momentti seuraavasti: 

5 § 	 törkeästi rikottu tätä lakia  tai  sen  nojalla 
annettuja säännöksiä taikka määräyksiä. 

Merenkuluntarkastaja  voi kieltää aluksen 
lähdön  tai  keskeyttää  sen matkan, jos  kysy- 
myksessä  on 4 §:n  nojalla määrätyn liikennera- 	Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädet- 
joituksen  toimeenpano  tai  jos  aluksella  on 	tävänä  ajankohtana.  

Helsingissä  17  päivänä maaliskuuta  1995  

Tasavallan Presidentti  
MARrrl AHTISAARI  

Liikenneministeri  Ole t'brrback 
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62/96  

Asetus 
kauppa-alusten merikelpoisuuden silmälläpidosta annetun asetuksen kumoamisesta 

Annettu Helsingissä  26  päivänä tammikuuta  1996  

Liikenneministerin esittelystä säädetään:  

1 	 2  
Täten  kumotaan kauppa-alusten merikel- 	Tämä asetus tulee voimaan  1  päivänä 

poisuuden silmälläpidosta  18  päivänä  loka-  maaliskuuta  1996.  
kuuta  1920  annettu asetus  (263/20).  

Helsingissä  26  päivänä tammikuuta  1996 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Liikenneministeri Tuula Linnainmaa 
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63/96  

Asetus  
merenkulkukuhallinnosta  annetun asetuksen  24 §:n  kumoamisesta 

Annettu Helsingissä  26  päivänä tammikuuta  1996  

Liikenneministerin esittelystä säädetään:  

1 	 2  
Täten  kumotaan merenkulkuhallinnosta  26 	Tämä asetus tulee voimaan  1  päivänä 

päivänä lokakuuta  1925  annetun asetuksen maaliskuuta  1996. 
(299/25) 24 §.  

Helsingissä  26  päivänä tammikuuta  1996  

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Liikenneministeri Tuula Linnainmaa 

MERENKULKULAITOKSEN KARTTAPAINO 
 HELSINKI 1996  
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