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LAKI 
ALUSTURVALLISUUDEN VALVONNASTA 

 (17.3.1995/370)  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:  

1  luku 
Yleiset säännökset  

l 
Lain soveltaniisala  

Tässä laissa säädetään alusturvallisuutta koskevien säännösten  ja  määräysten noudattamisen 
valvonnasta. 	

.  

2 § (25.1.2002/55)  
Määritelmä! 

Tässä laissa  ja sen  nojalla annetuissa asetuksissa tarkoitetaan:  (24.6.2004/543) 
1) alusturvallisuudella  aluksen merikelpoisuutta, aluksen turvallista käyttöä  ja  turvalliseen 

käyttöön liittyviä johtamisjärje stelyj  ä, laivanisännän turvallisuusjohtamisjärjestelmää  sekä 
aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemistä;  

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

3) laivanisännällä  sellaista aluksen omistajaa  tai  koko  aluksen vuokraajaa, joka joko yksinään 
 tai  yhdessä toisten henkilöiden kanssa käyttää tosiasiallista määräämisvaltaa aluksen alus- 

turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä; laivanisäntään rinnastetaan tässä laissa sellainen henkilö, 
joka sopimuksen perusteella  tai  muutoin tosiasiallisesti hoitaa aluksen alusturvallisuuteen liittyviä 
kysymyksiä;  

4) tarkastusdirektiivillä  pakollisesta katsastusjärjestelmästä säännöllisen  ro-ro -alusliikenteen  ja 
 suurnopeusmatkustaj  a-alusl  i  ikenteen  turvallisen harj oittamisen varmistamiseksi annettua 

neuvoston direktiiviä  I  999/35/EY,  sellaisena kuin  se on  muutettuna Euroopan parlamentin  ja 
 neuvoston direktiivillä 2002/84/EY;  (24.6.2004/543) 

5) SOLA  S-yleissopimuksella  vuoden  1974  kansainvälistä yleissopimusta ihmishengen 
turvallisuudesta merellä (SopS  11/1981)  siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen; 

 (24.6.2004/543) 
6) non-SOLA  S-direktiivillä  matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä  ja  -määräyksistä annettua 

neuvoston direktiiviä  98/I 8/EY,  sellaisena kuin  se on muutettunaja  Suomessa täytäntöön pantuna: 
 (24.6.2004/543) 

7) ro-ro-matkustaja-aluksella  meriliikenteeseen yli  12 matkustaj  alle  tarkoitettua matkustaja- 
alusta, joka  on  suunniteltu siten, että maantie-  tai raideajoneuvojen ajokuormaus  ja  -purkaminen 

 on  mandollista;  
8) suurnopeusmatkustaja-alukella  SOLAS -yleissopimuksen  X  luvun  1 säännössä  määriteltyä 

suurnopeusalusta, joka kuljettaa enemmän kuin  12  matkustajaa;  
9) matkustajalla jokaista muuta henkilöä kuin:  
a) aluksen päällikköä  ja  laivaväkeen  kuuluvia  tai  muita missä ominaisuudessa tahansa alukseen 

toimeen otettuja  tai  siinä aluksen lukuun työskenteleviä henkilöitä;  ja  
b) alle  vuoden ikäisiä lapsia; 





3  
Muu  lainsäädäntO  

Aluksen merikelpoisuudesta,  sen  turvallisesta käytöstä  ja  turvalliseen käyttöön liittyvistä 
johtamisjärjestelyistä, laivanisännän turvallisuusjohtamisjärjestelmästä sekä aluksen katsastuksesta 

 on  voimassa, mitä merilaissa  (674/94)  ja sen  nojalla säädetään  ja  määrätään. 
Tämän  lain  lisäksi aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annettujen 

säännösten  ja  määräysten valvonnasta säädetään aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen 
ehkäisemisestä annetussa laissa  (300/79). 

Työsuojelusta  ja  työsuojeluviranomaisten  suorittamasta valvonnasta  on  voimassa, mitä  si  itä 
erikseen säädetään.  

4 
Lulu  soveltaminen aluksiin  ja  laivanisäntiin  

Tätä lakia sovelletaan:  
1) alukseen,  jota  käytetään kauppamerenkulkuun Suomen vesialueella sekä suomalaiseen 

alukseen myös Suomen vesialueen ulkopuolella; sekä  
2) edellä  I  kohdassa tarkoitetun aluksen suomalaiseen laivanisäntään sekä sellaiseen 

ulkomaalaiseen laivanisäntään, joka harjoittaa kauppamerenkulkua Suomen vesialueella. 
Tätä lakia sovelletaan soveltuvin osin hallinnolliseen alukseen  ja  tällaisen aluksen laivan-

isäntään. Lakia ei kuitenkaan sovelleta puolustusvoimien eikä rajavartiolaitoksen alukseen, 
ellei sitä käytetä matkustajien  tai  lastin  kuijettamiseen  yleisessä liikenteessä.  

2  luku 
Viranomaiset  ja  niiden tehtävät  

5  § (24.6.2004/543)  
Valvonta viranomaiset  

Merenkulkulaitos  valvoo alusturvallisuudesta annettujen säännösten  ja  määräysten noudattamista 
 ja  huolehtii PSC-direktiivin mukaisista ilmoituksista  ja  tietojen antamisesta sekä tietojen 

vaihdosta. 
Merenkuikulaitoksessa meriturvallisuudesta  vastaava johtaja  tai  hänen määrääniänsä Meren-

kulkulaitoksen virkamies ovat tässä laissa tarkoitettuja valvontaviranomai  si  a. 
Valvontaviranomaisina  voivat toimia  vain  henkilöt, jotka täyttävät PSC-direktiivin liitteessä  VII 

 esitetyt vaatimukset. Valvontaviranomaisella  on  oltava Merenkulkulaitoksen antama todistus, oLa 
osoittaa, että henkilö  on  valtuutettu suorittamaan tarkastuksia. Todistuksen sisällöstä säädetään 
valtioneuvoston asetuksella.  

6  
Valvonta viranomaisten oikeudet  

Valvontaviranomai sella  on  oikeus:  
I)  päästä milloin tahansa tämän  lain  mukaisesti valvottavaan alukseen;  
2)  saada nähtäväkseen ne asiakirjat  ja  luettelot, joita laivanisännän  tai  päällikön  on  pidettävä  tai 

 säilytettävä alusturvallisuutta koskevien säännösten  ja  määräysten  tai  Suomea velvoittavien, alusta 
 tai  sen  käyttöä koskevien, kansainvälisten sopimusten mukaan, sekä saada asiakitioista  tai  

luetteloista  jäi jennöksiä; 
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3) saada aluksen päälliköltä  ja  muilta aluksessa palvelevilta henkilöiltä tietoja  ja  apua 
alusturvallisuuden tarkastamisessa;  

4) käyttää asiantuntijan apua, milloin  se on  tarkastuksen toimittamiseksi tarpeellista;  
5) käyttää apuna merenkulkulaitoksen valtuuttamaa luokituslaitosta aluksen  turval  I iseen 

 käyttöön liittyvien johtamisjärjestelyjen  ja laivanisännän turvallisuusjohtamisjärjestelmän 
 tarkastuksessa;  (19.12.1997/1251) 

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 

ote merikelpoinen  tai  ei muutoin täytä alusturvallisuudesta annettuja säännöksiä  ja  määräyksiä  tai 
 Suomea velvoittavien kansainvälisten sopimusten määräyksiä;  

7) tarkastaa, että aluksen henkilökunta kykenee niihin tehtäviin, jotka ovat välttämättömiä 
aluksen turvallisuudelle; sekä  

8) tarkastaa laivanisännän  turval lisuusjohtamisjärjestelmä alusturvall isuuden  vaatimassa 
laaj uudessa.  

7 § (24.6.2004/543)  
Tarkastusten toimittaminen  alukilla  ja tarkastuskertomus 

Alusturvallisuuden  tarkastuksia  on  tehtävä niin usein  ja  niin tehokkaasti kuin valvonnan kannalta 
 on  tarpeellista  ja  Suomea velvoittavat kansainväliset sopimukset  tai  kansalliset säännökset  ja 

 määräykset sitä edellyttävät.  
Jos  ulkomaisen aluksen lippuvaltio ei ole ratifioinut mererikulkijoiden koulutusta, pätevyys- 

kirjoja  ja vandinpitoa  koskevaa vuoden  1978  kansainvälistä yleissopimusta (SopS  22/1984), 
j älj empänä STCW-ylei ssopimus, valvontaviranomaisen on  tarkastettava laivaväen pätevyys. 
Laivaväen pätevyys  on  lisäksi tarkastettava,  jos  on  selvät  perusteet uskoa, että STCW-
yleissopimuksen mukaisia vandinpitovaatimuksia ei ole noudatettu. 

Valvontaviranomaisen  on  lisäksi tarkastettava ulkomaisen matkustaja-aluksen  ja  säiliöaluksen 
laivaväen viestintäkyky  ja  kielitaito  sen  varmistamiseksi, että laivaväki pystyy välittämään 
keskenään turvallisuutta koskevia tietoja  ja  vaihtamaan tietoja maissa olevien viranomaisten 
kanssa. Samoin valvontaviranomaisen  on  tarkastettava, että ulkomaisella matkustaja-aluksella 
matkustajia hätätilanteessa auttamaan nimetty henkilö pystyy välittämään matkustajille riittävästi 
tietoa tällaisessa tilanteessa. 

• 	Alusturvallisuuden  tarkastus  on  toimitettava siten, että valvonnan tarkoitus saadaan toteutetuksi 
aiheuttamatta tarpeetonta häiriötä aluksen toiminnalle. Alusturvallisuuden tarkastamisesta  on  
ilmoitettava laivanisännälle  tai  päällikölle. Heidän poissaolonsa ei ole esteenä tarkastuksen 
toimittamiselle. 

Valvontaviranomaisen  on  laadittava tarkastuksesta PSC-direkti ivin  Ii itteen IX  mukainen 
tarkastuskertomus. Tarkastuskertomuksesta  on  toimitettava jäljennös aluksen päällikölle.  

8 
Laivanisännän  turva  Ilisuusjohtamisjärjestelmän 

 ja  aluksen  johtamisjärjestelvjen  tarkastus 

Suomalaisen laivanisännän turvallisuusjohtarnisjärjestelmä sekä sellaisen ulkomaalaisen 
laivanisännän  turval  I isuusj ohtamisj ärjestelmä,  joka harjoittaa kauppamerenkulkua Suomen 
kotimaan liikenteessä,  on  tarkastettava ainakin kerran viidessä vuodessa. Tarkastuksesta  on 

 hyvissä ajoin ilmoitettava laivanisännälle. Tarkastuksesta ei saa aiheutua kohtuutonta haittaa 
laivanisännän toiminnalle. 

Suomalaisen aluksen turvalliseen käyttöön liittyvät johtamisjärjestelyt  ja  niiden yhteensopivuus 
laivanisännän turvallisuusjohtamisjärjestelmän  kanssa samoin kuin sellaisen ulkomaalaisen 



aluksen vastaavat järjestelyt,  jota  käytetään kauppamerenkulkuun Suomen kotimaan liikenteessä, 
 on  myös tarkastettava ainakin kerran viidessä vuodessa. Tarkastuksesta  on  hyvissä ajoin 

ilmoitettava laivanisännälle  ja  aluksen piiällikölle. Tarkastuksesta ei saa aiheutua tarpeetonta 
häiriötä aluksen toiminnalle. 

Asetuksella säädetään tarkemmin  I  ja  2  momentissa mainituista tarkastuksista  ja  niiden 
perusteella annettavista todistuksista.  

9  
Virka -apu viranomciisel 

Tässä laissa tarkoitetuissa asioissa ovat satama-, tulli-, rajavartio-, poliisi-, työsuojelu -ja 
 terveysviranomaiset sekä puolustusvoimat kukin toimialallaan velvollisia antamaan pyydettäessä 

tarpeellista  virka-apua merenkulkulaitokselle.  
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 noudatettavasta menettelystä voi valtioneuvosto antaa 

tarkempia määräyksiä.  

3  luku 
Alusturvallisuuden toteaminen  ja 

 aluksesta tehtävä ennakkoilmoitus  (24.6.2004/543) 

10 §  
Asiakirjojen tarkastus 

Aluksen katsotaan täyttävän alusturvallisuudesta annetut kansalliset säännökset  ja  määräykset  tai 
 Suomea velvoittavien alusturvallisuutta koskevien kansainvälisten sopimusten määräykset,  jos 

sillä  on  voimassa olevat näiden säännösten  ja  määräysten  tai  sopimusten nojalla vaadittavat 
katsastustodistukset sekä turvallisuus-  ja todistuskirjat ja  jollei ole perusteltua aihetta olettaa, että 
aluksen tosiasiallinen tilanne ei vastaa asiakirjoissa annettuja tietoja.  

Il §  
A  Iuk.en  tarkastus lai tutkimus 

Aluksen tarkastus  tai  tutkimus  on  toimitettava,  jos  aluksella ei ole  10 §:ssä  tarkoitettuja 
asiakirjoja  tai  jos  on  perusteltua aihetta olettaa, että aluksen tosiasiallinen tilanne ei olennaisessa 
määrin vastaa asiaki rjoissa annettuja tietoj  a. 

Jos alusturvallisuutta  ei voida todeta asiakirjoista, koska niitä ei ole joko  sen  vuoksi, että aluksen 
lippuvaltiota eivät sido sellaiset kansainväliset sopimukset, jotka velvoittavat aluksen pitämään 
hallussaan  10 §:ssä  tarkoitetut asiakirjat,  tai  että alus ei kuulu sopimusten piiriin pienen kokonsa 
vuoksi,  on  tarkastusta suoritettaessa tutkittava, että alus ei alusturvallisuuden osalta olennaisessa 
määrin poikkea niistä vaatimuksista, jotka vastaavan kokoisen  ja  vastaavaan liikenteeseen 
käytettävän suomalaisen aluksen  on  täytettävä.  

11 a § (24.6.2004/543) 
Ennakkoilmoitus 

PSC-di rekti ivissä tarkoitettuun laajennetun  tarkastuksen kohteena olevaan  al usluokkaan 
 kuuluvan aluksen päällikön  tai laivanisännän on  toimitettava valvontaviranomaiselle kussakin 

. 
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suomalaisessa satamassa, jossa alus käy  sen  jälkeen, kun viimeisestä laajennetusta tarkastuksesta 
 on  kulunut  12  kuukautta, PSC-direktiivin liitteessä  V  tarkoitetut tiedot viimeistään kolme päivää 

ennen aluksen laskettua satamaan saapumisaikaa  tai  ennen edellisestä satamasta lähtöä,  jos matkan 
 oletetaan kestävän  alle  kolme päivää.  

11 b §  (24.6.2004/543)  
Laajennettu tarkastus  

PSC-direktiivissä tarkoitettuun laajennetun  tarkastuksen kohteena olevaan alusluokkaan 
kuuluvalle alukselle voidaan tehdä laajennettu tarkastus  12  kuukauden kuluttua siitä, kun sille  on 

 tehty edellinen laajennettu tarkastus jossain Pariisin pöytäkirjan allekirjoittajavaltion satamassa. 
Alukselle  on  tehtävä laajennettu tarkastus  sen  mukaisesti kuin PSC-direktiivissä säädetään.  

11 c § (24.6.2004/543) 
Poikkeukvet  

Jos  tiettyjä aluksia, joille PSC-direktiivin mukaan  on  tehtävä pakollinen tarkastus  tai  pakollinen 
laajennettu tarkastus, ei toim innall isi  sta  syistä pystytä tarkastamaan,  on valvontaviranomaisen 

 ilmoitettava asiasta Euroopan yhteisön komissiolle. Samalla  on  ilmoitettava syy, minkä vuoksi 
tarkastus  on  jätetty suorittamatta.  

4  luku 
Pakkokeinot  ja  seuraa mukset  

12 § 
A  lusturvallisuudes.sa  havaittu  pi/lite  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 muutoin noudata edellä mainittuja säännöksiä  ja  määräyksiä 

 tai  sopimuksia, valvontaviranomai  sen  on laivanisännän tai  aluksen päällikön kanssa neuvoteltuaan 
• 	annettava asianmukaiset ohjeet puutteellisuuksien korjaamiseksi  tai  epäkohtien poistamiseksi.  

Jos laivanisäntä niskoittelee tai  asia ei siedä viivytystä, valvontaviranomainen voi asianomaisia 
kuultuaan velvoittaa laivanisännän  tai  päällikön sopivan määräajan kuluessa suorittamaan 
tarpeelliset toimenpiteet puutteen  tai  epäkohdan korjaamiseksi.  Jos  päätös koskee ulkomaista 
alusta, pidetään asianomaisten kuulemisena päällikön kuulemista tarkastuksen yhteydessä.  

13 §  (19.12.1997/1251)  
Uhkasakko  ja keskevttärnisuhka 

Merenkulkulaitos  voi tehostaa  12 § :n 2  momentissa säädettyä määräystä uhkasakolla  tai 
keskeyttämisuhalla. Uhkasakko  ja keskeyttämisuhka  voidaan asettaa laivanisännälle  tai  tämän 
edustajalle taikka molemmille. Uhkasakostaja keskeyttämisuhasta  on  voimassa, mitä 
uhkasakkolaissa  (1113/1990)  säädetään.  

Jos valvontaviranomaisella on  perusteltua aihetta epäillä, että laivanisäntä yrittää välttää 
päätöksen noudattamista siirtämällä aluksen pois Suomen liikenteestä, voi merenkulkulaitos 
määrätä, että laivanisännän  on  annettava uhkasakkoa vastaava vakuus ennen aluksen lähtöä 
Suomen satamasta. Valvontaviranomaisen määräämän toimenpiteen tultua suoritetuksi  on 
vakuus  palautettava laivanisännälle. 



14  §  (24.6.2004/543) 
 Aluks'en  pysäyttäminen,  sen  käytön  rajoittwninen  sekä 

 sen  varusteen,  laitteen,  toiminnon  tai  järjestelyn käytön  kieltärninen  

Jos  alusturvallisuudessa  oleva  vika  tai  puute  on  sellainen, että aluksen käyttö siinä liikenteessä, 
johon  se on  tarkoitettu, aiheuttaa vaaraa ihmishengelle  tai  välitöntä vaaraa alukselle, muulle 
liikenteelle  tai  meriympäristölle, valvontaviranomaisen  on  tehtävä kirjallinen päätös aluksen 
pysäyttämisestä  tai  sen  käytön rajoittamisesta taikka  sen varusteen,  laitteen, toiminnon  tai 

 järjestelyn käytön kieltämisestå, kunnes  vika  tai  puute  on  korjattu. Kirjallinen päätös  on 
 perusteltavaja  siinä  on  annettava tieto kaikista niistä olosuhteista, jotka ovat johtaneet aluksen 

pysäyttämiseen. 
Valvontaviranomainen  voi tehdä  I  momentissa tarkoitetun päätöksen myös,  jos laivanisäntä  tai 

 aluksen päällikkö vastustaa tarkastusta  tai  jos valvontaviranomaiselle  ei anneta niitä asiakirjoja, 
luetteloita  tai  tietoja, joita  se on  oikeutettu  6 §:n  nojalla saamaan, taikka  jos laivanisäntä  tai 

 aluksen päällikkö ei korjaa alusturvallisuudessa havaittua puutetta  tai  epäkohtaa valvonta- 
viranomaisen asettaman määräaj  an  kuluessa. 

Päätöstä, jolla alus pysäytetään,  sen  käyttöä rajoitetaan  tai  sen varusteen,  laitteen, toiminnon  tai 
 järjestelyn käyttö kielletään,  on  heti noudatettava. Päätöksestä  on  viipymättä ilmoitettava aluksen 

päällikölle  tai  ulkomaisen aluksen ollessa kyseessä myös lippuvaltion lähimmälle edustustolle sekä 
li itettävä ilmoitukseen tarkastuskertomus. Lisäksi asiasta  on  tarvittaessa  i Imoitettava nimetyll  e 

 katsastajalle  tai  hyväksytyille  laitoksille, jotka vastaavat luokitustodistusten antamisesta.  
Jos I  momentissa tarkoitettuja puutteita ei voida korjata tarkastussatamassa, valvonta- 

viranomainen voi antaa alukselle  luvan  jatkaa matkaansa lähimmälle, päällikön  ja  kyseisen 
viranomaisen valitsernalle soveltuvalle korjaustelakalle,  jos  al us  noudattaa  1  ippuvaltion 
toirnivaltaisen viranornaisen määräärniä  ja valvontaviranomaisen hyväksyrniä  ehtoja.  

14 a  §  (20.6.1996/461)  
Liikennöinnin keskevtidminen  

Asianomainen ministeriö tekee  ro-ro-matkustaja-alusten  turval lisuusjohtarnisesta  annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o  3051/95 7  artiklassa  tarkoitetun päätöksen laivanisännän 
liikennöinnin keskeyttämisestä.  

14 b  §  (24.6.2004/543) 
 Matkatietojen tallentimen  tai 

 ISitI-s.iän,iös'tön mnjikuisteim usiakii7jen /)lmUttli/flhllefl 

Valvontaviranomaisen  on  pysäytettävä ulkomainen alus,  jos  sitä ei ole varustettu toimivalla 
matkatietojen tallentimella niissä tapauksissa, joissa matkatietojen tallentimen käyttö  on  PSC-
direktiivin liitteen  XII  mukaisesti pakollista.  Jos  puutetta ei voida nopeasti korjata pysäyttämis-
satamassa, valvontaviranomainen voi antaa alukselle  luvan  siirtyä lähimpään sopivaan satamaan, 
jossa puute  on  korjattava,  tai  keskeyttää pysäyttämisen ehdolla, että puute korjataan enintään  
30  päivän kuluessa. 

Valvontaviranomaisen  on  lisäksi pysäytettävä ulkomainen alus,  jos  tarkastuksessa käy ilmi, 
että alusten turvallisesta toiminnasta  ja  ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä annetun kaiisai  ii- 
välisen johtamissäännöstön  (ISM-säännöstö) mukaisesti myönnettyä vaatimustenmukaisuus-
asiakirjaa  tai  turvallisuusjohtamistodistusta  ei ole aluksella, johon sovelletaan  ISM-säännöstöä.  

Jos  tarkastuksessa ei havaita muita pysäyttämiseen oikeuttavia puutteita kuin  2  momentissa 
säädetään, valvontaviranomainen voi peruuttaa pysäyttämismääräyksen, jotta vältetään sataman 
ruuhkautuminen. Valvontaviranomaisen  on  ilmoitettava päätöksestä välittömästi muiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille. 



14 c  §  (24.6.2004/543) 
 Aluksen satamaan pääsyn estäminen  

Valvontaviranomaisen  on  estettävä ulkomaisen kaasu-  tai kemikaalisäiliöaluksen, irtolasti
-aluksen, öljysäiliöaluksen  tai  matkustaja-aluksen pääsy suomalaiseen satamaan,  jos:  

1) aluksen lippuvaltio  on  Pariisin pöytäkirjan vuosikatsauksessajulkaistavalla mustalla listalla  ja 
 alus  on  edellisten  24  kuukauden aikana pysäytetty useammin kuin kaksi kertaa Pariisin pöytäkirjan 

allekirjoittajavaltion satamaan  tai 
2) aluksen  I ippuvaltio on  luokiteltu Pariisin pöytäkirjan vuosikatsauksessa  j ulkaistaval la  mustalla 

listalla erittäin suuren turvallisuusriskin  tai  suuren turvallisuusriskin valtioksi  ja  alus  on  edellisten  
36  kuukauden aikana pysäytetty useammin kuin kerran Pariisin pöytäkirjan allekirjoittajavaltion 
satamaan. 

Valvontaviranomaisen  on  myös estettävä ulkomaisen aluksen saapuminen suomalaiseen 
satamaan,  jos  14 §:n 4  momentissaja PSC-direktiivin II artiklan 1  kohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa alus, joka lähtee merelle, ei täytä niitä ehtoja, jotka suomalaisessa satamassa olevat 
valvontaviranomaiset  tai  muussa  j äsenvaltion tarkastussatamassa  olevat toimiva!tai  set  
viranomaiset ovat asettaneet,  tai  kieltäytyy noudattamasta yleissopimusten asiaa koskevia 
vaatimuksia jättämällä saapumatta korjaustelakalle. Pääsy satamaan  on  estettävä, kunnes aluksen 
omistaja  tai laivanisäntä on  esittänyt todisteet siitä, että alus täyttää kaikki yleissopimusten asiaan 
liittyvät vaatimukset,  ja  aluksen puutteet todennut vaivontaviranomainen taikka aluksen puutteet 
todenneen jäsenvaition toimivaltaiset viranomaiset ovat hyväksyneet ne. 

Valvontaviranomainen  voi yksittäistapauksessa sali ia aluksen pääsyn satamaan ylivoimaisen 
esteen sattuessa, ylivoimaisesti tärkeämpien  turval  I isuusnäkökohtien  vuoksi, puutteiden 
korjaamiseksi  tai saastuttamisvaaran  poistamiseksi,  jos  aluksen omistaja, laivanisäntä  tai  aluksen 
päällikkö  on  ryhtynyt aiheellisiin, valvontaviranomaisen hyväksymiin toimenpiteisiin turvallisen 
satamaantulon varmistamiseksi.  

15  § 
Sntteeseen ilmoittaminen  

Jos on  syytä epäillä, että alusturvallisuutta koskevia säännöksiä  on  rikottu, valvontaviranomaisen 
 on  tehtävä siitä ilmoitus viralliselle syyttäjälie. 

• 	Ilmoitus voidaan jättää tekemättä,  jos  rikos  on  vähäinen  ja jos  käy ilmi, että teko  on  johtunut 
olosuhteet huomioon ottaen anteeksiannettavasta huolimattomuudesta  tai  aj attelemattomuudesta 

 eikä yleinen etu vaadi ilmoituksen tekemistä. 
Valvontaviranomaiselle  on  varattava tilaisuus  tulla esitutkinnassaja alioikeudessa kuulluksi 

 asiassa, jossa tämä viranomainen  on  tehnyt syyteilmoituksen.  

l6 
A  lusturvallisuuden valvontarikkomus 

Laivanisäntä,  hänen edustajansa, aluksen päällikkö  tai  muu aluksen käytöstä vastaava henkilö, 
joka ei noudata valvontaviranomaisen  12 §:n 2  momentin  tai 14 §:n 2  momentin  nojalla antamaa 
päätöstä  tai  määräystä,  on  tuomittava, jollei teosta ole muualla säädetty ankarampaa rangaistusta, 
alusturvallisuuden valvontarikkomuksesta sakkoon.  

17 §  (21.5.1999/643) 
 Vaitiolovelvollisuuden  rikkonunen  

Rangaistus  20  § : ssä  säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain 



40  luvun  5 §:n  mukaan, jollei teko ole rangaistava rikoslain  38  luvun  I tai 2 §:n  mukaan  tai 
 jollei siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.  

4 a  luku  (25.1.2002/55)  
Säännöllisen  ro-ro-matkustaja-alusliikenteen  ja 

 suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen  turvallisuuden varmistaminen  

17 a § (25J.2002/55)  
Luvun  soveltarnisala  

Tätä lukua sovelletaan  ro-ro-matkustaja-aluksi  in  ja suurnopeusmatkustaja -aluksiin, jotka 
liikennöivät säännöllisesti Suomen satamaan  tai  satamasta. 

Tätä lukua ei kuitenkaan sovelleta sellaisiin  I  momentissa tarkoitettuihin aluksiin, jotka 
liikennöivät pelkästään eräiden kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten 
turvallisuudesta annetun asetuksen  (1307/1999)5 §:ssä  tarkoitetun  B-, C- tai D-luokan 
alueella taikka Suomen sisävesillä.  

17 b § (25.1.2002/55) 
Perustcirkastuket aluks'iila  

Ennen säännöllisen liikennöinnin aloittamista  ro-ro-matkustaja-aluksella  tai suurnopeus
-matkustaja-aluksella valvontaviranomaisen  on  tarkastettava, että alus täyttää seuraavat 

vaatimukset:  
I)  sillä  on lippuvaltion  hallinnon  tai  sen  puolesta toimivan hyväksytyn laitoksen myöntämät 

voimassa olevat todistuskirjat;  
2) se on  katsastettu todistuskirjojen myöntämistä varten yhdenmukaistetussa katsastus-  ja 

todistuskirjojen myöntämisjärjesteiniässä noudatettavista katsastusohjeista  annetun Kansainvälisen 
merenkulkujärjestön yleiskokouksen päätöslauselman  A.746(1 8)  liitteenä olevien soveltuvien 
menettelyjen  ja  ohjeiden mukaisesti, sellaisina kuin ne olivat  29  päivänä huhtikuuta  1999, tai 

 muiden vastaavien menettelyjen mukaisesti;  
3) se on  hyväksytyn laitoksen säännöissä  tai lippuvaltion  hallinnon samanarvoisiksi 

hyväksymissä säännöissä täsmennettyjen luokitusvaatimusten mukainen rungon, koneiston sekä 
sähkö-  ja hallintalaitteiden  rakentamisen  ja kunnossapidon  osalta  

4) se on  varustettu matkatietojen tallentimella. 
Lisäksi  on  tarkastettava, että suomalainen  ro-ro-matkustaja-alus  ja  muun sopimusvaltion lipun 

 alla  purjehtiva  ro-ro-matkustaja-alus  on määrättyjen  Luoteis-Euroopan  ja  Itämeren satamien välillä 
tapahtuvassa  tai  näihin satamiin  tai  näistä satamista suuntautuvassa säännöllisessä kansainvälisessä 
reittiliikenteessä liikennöivien  ro-ro-matkustaja-alusten vakavuuden erityisvaatimuksista tehdyn 
sopimuksen (SopS  20/1997)  vaatimusten mukainen.  

17 c § (25.1.2002/55 
Perustarkastuket laivanisän  tien  ja  lippu valtioiden osalta 

Ennen säännöllisen  I iikennöinnin  aloittamista valvontavi ranomaisen  on  tarkastettava, että 
laivanisännät, jotka harjoittavat  tai  aikovat harjoittaa säännöllistä liikennöintiä  ro-ro-matkustaja-
aluksella  tai suurnopeusmatkustaja -aluksella, toteuttavat tarvittavat toimenpiteet, jotta 
tarkastusdirektiivin liitteen  I  mukaisia erityisvaatimuksiaja tämän  lain 17 b §:n  säännöksiä 
noudatetaan. 

Valvontaviranomaisen  on  tarkastettava myös, että laivanisännät suostuvat etukäteen siihen, 



että isäntävaltiot  ja  sellaiset muut Euroopan yhteisön jäsenvaltiot, joita asia merkittävässä määrin 
koskee, saavat suorittaa merellä sattuneiden onnettomuuksien  tai vaaratilanteiden  tutkinnan, 
osallistua siihen täysipainoisesti  tai  toimia yhteistyössä tässä tutkinnassa tarkastusdirektiivin  
12 artiklan  mukaisesti. Niin ikään valvontaviranomaisen  on  tarkastettava, että laivanisännät 
antavat  sen  käyttöön tällaisessa onnettomuudessa  tai  vaaratilanteessa osallisena olleen aluksensa 
matkatietojen  tal lentimesta  saatavat tiedot. 

Lisäksi valvontaviranomaisen  on  tarkastettava, että muun kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltion 
lipun  alla purjehtivan ro-ro -matkustaja-aluksenja suumopeusmatkustaja-aluksen lippuvaltio  on 

 hyväksynyt laivanisännän sitoumuksen täyttää  I  ja  2  momentin  vaatimukset.  

17 d § (25.1.2002/55)  
Erityiset perustarkastuks'et 

Ennen säännöllisen liikennöinnin aloittamista valvontaviranomaisen  on  suoritettava tarkastus-
direktiivin liitteiden  I  ja  III  mukainen erityinen perustarkastus  sen  varmistamiseksi, että  ro-ro-
matkustaja-alus  tai suurnopeusmatkustaja -alus täyttää säännöllisen liikennöinnin turvallista 
harjoittamista koskevat vaatimukset. 

Valvontaviranomaisen  on  asetettava tarkastuksen suorittamiselle määräaika, joka  on  enintään 
yhden kuukauden kuluttua  17 b  ja  17 c §:ssä  tarkoitettujen perustarkastusten päätökseen 
saattami  seen  tarvittavien todi steiden vastaanottam isesta.  

17 e §  (25.1.2002/55)  
Eritvissäännöksiä tarkastukvista  

Jos  tässä luvussa tarkoitettuun liikennöintiin verrattavaa liikennöintiä muualla harjoittavalla 
 ro-ro-matkustaja-aluksel  la tai suurnopeusmatkustaja-aluksella aiotaan aloittaa tässä luvussa 

tarkoitettu liikennöinti Suomen satamaan  tai  satamasta, valvontaviranomaisen  on  otettava 
mandollisimman suuressa määrin huomioon kyseiselle alukselle aikaisempaa säännöllistä 
liikennöintiä varten suoritetut perustarkastukset  ja  erityiset perustarkastukset.  Jos  valvonta- 
viranomainen hyväksyy nämä aikaisemmin suoritetut tarkastukset  ja  ne soveltuvat uusiin 
liikennöintiolosuhteisiin, ei  sen  tarvitse soveltaa  17 b - 17 d §:ää  ennen uuden liikennöinnin 
aloittamista. 

• 	Jos  ro-ro-matkustaja-alus  tai suurnopeusmatkustaja -alus, joka harjoittaa tässä luvussa 
tarkoitettua säännöllistä liikennöintiä Suomen satamasta  tai  satamaan, siirretään harjoittamaan 
säännöllistä liikennöintiä uudelle reitille  ja jos valvontaviranomainen ja  muut isäntävaltiot 
katsovat, että aluksen uuden reitin ominaisuudet ovat samanlaiset kuin entisen  ja  että alus täyttää 
kaikki kyseisen liikennöinnin turvallista harjoittamista koskevat vaatimukset, ei  17 b - 1 7 d §:ää 

 tarvitse soveltaa. Valvontaviranomainen voi laivanisännän pyynnöstä vahvistaa etukäteen, että  se 
 pitää reittien ominaisuuksia samanlaisina. 

Valvontaviranomainen  voi sallia, että  ro-ro-matkustaja-alus  tai suurnopeusmatkustaja-alus 
odottamattomien olosuhteiden vuoksi korvataan pikaisesti toisella liikemiepalveluj  en  jatkumisen 
turvaamiseksi, vaikkei  1  ja  2  momenttia  voida soveltaa,  jos  asiakirjojen  ja  aluksen silmämääräinen 
tarkastus eivät anna aihetta epäillä liikennöinnin harjoittamisen turvallisuutta. Valvontaviran-
omaisen  on  tällöin saatettava  17 b - 17 d §:ssä  tarkoitetut tarkastukset päätökseen kuukauden 
kuluessa korvaamisesta.  

17 f (25.1.2002/55)  
Saannolliset eriti'istarkastziketja  muut tarkastukset 

Valvontaviranomaisen  on  kerran  12  kuukaudessa tehtävä  ro-ro -matkustaja-alukselle  tai 
suurnopeusmatkustaja -alukselle tarkastusdirektiivin liitteen  III  mukainen erityistarkastus sekä 
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säännöllisen liikennöinnin kuluessa tarkastus, jossa tarkastetaan riittävä määrä tarkastusdi rektiivin 
liitteissä  I, III  ja  IV  tarkoitetuista seikoista  sen  varmistamiseksi, että alus täyttää kaikki 
liikennöinnin turvallista harjoittamista koskevat vaatimukset. 

Valvontaviranomaisen  on  suoritettava erityi starkastus tarkastusdirekti ivin  ii  itteen  III  mukaisesti 
joka kerta, kun  ro-ro-matkustaja-alukselle  tai  suurnopeusmatkustaja-alukselle tehdään huomattavia 
korjaus-, muutos-  tai  muuntamistöitä  tai  kun aluksen laivanisäntä  tai  lippu vaihtuu  tai  kun alus 
siirretään toiseen luokkaan. Alus voidaan kuitenkin vapauttaa tässä momentissa säädetystä 
erityistarkastuksesta, kun aluksen laivanisäntä  tai  lippu vaihtuu  tai  kun alus siirretään toiseen 
luokkaan,  jos  vaihto  tai  siirto ei vaikuta aluksen turvalliseen liikennöintiin ottaen huomioon 
alukselle aiemmin tehdyt tarkastukset.  

Jos I  momentissa tarkoitetuissa tarkastuksissa ilmenee tämän luvun vaatimuksiin liittyviä 
puutteita, jotka antavat aihetta liikennöinnin estämiseen, laivanisännän  on  korvattava kaikki 
tarkastuksi  in  liittyvät kustannukset.  

17 g  §  (25.1.2002/55)  
Yhteistoiminta isäntä valtioiden  ja  aluksen lippu valtion kesken  

Valvontaviranomaisen  on  tätä lukua soveltaessaan toimittava yhteistyössä säännöllistä 
liikennöintiä harjoittavan  ro-ro-matkustaja-aluksen  tai  suurnopeusmatkustaja -aluksen muun 
isäntävaltion hallinnon sekä,  jos  alus ei ole suomalainen,  sen lippuvaltion  hallinnon kanssa.  

Val  vontaviranomaisen  myöntämän  tai  tunnustaman vapautuskirj  an  asianmukaisuutta  koskeva 
mandollinen erimiel isyys  on  ratkaistava ennen erityisen perustarkastuksen suorittamista. 

Ulkomaisen suurnopeusmatkustaja -al  uksen  osalta valvontaviranomaisen  on  varmistettava, että 
lippuvaltio ottaa huomioon ihmishenkien, luonnonvarojen  ja  rannikolla tapahtuvan toiminnan 
suojelemiseksi annetut Suomen liikennöintirajoitukset  ennen suurnopeussäännöstön mukaisen  
Ii  ikennöintiluvan myö ntärni  stå suurnopeusalukselle.  

17 N  §  (25.1.2002/55) 
 Liikennöinnin  estäminen 

Jollei  2  momentissa toisin säädetä, valvontaviranomaisen  on  tehtävä päätös  ro-ro-matkustaja-
aluksen  tai  suurnopeusmatkustaja -aluksen säännöllisen liikennöinnin estämisestä Suomen 
satamaan  tai  satamasta seuraavissa tapauksissa:  

1)17  bja  17 c  §:ssä  tarkoitetuissa tarkastuksissa ei pystytä varmistamaan, että alus täyttä.i 
mainituissa säärmöksissä tarkoitetut vaatimukset;  

2)17 d  ja  17 f  § :ssä  tarkoitetuissa tarkastuksissa havaitaan sellaisia puutteita, joista aiheut 
välitön vaara ihmishengel  le,  alukselle,  sen laivaväelle  tai  matkustaj  il  le; 

3) vaarallisten  tai  merta pilaavien aineiden aluskuljetuksiin liittyvistä ilmoitusvelvollisuuksista 
annetun asetuksen  (869/1994),  soveltuvin  osin aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestäja 
vandinpidosta annetun asetuksen  (1256/1997) tai  ro-ro-matkustaja-alusten turvallisuusj ohtamisesta 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o  3051/95,  sellaisena kuin  se on  muutettuna  komission 

 asetuksella (EY) N:o  179/98,  noudattaminen todetaan laiminlyödyksi siten, että siitä aiheutuu 
välitön vaara ihmishengelle, alukselle,  sen laivaväelle  tai  matkustajille;  tai 

4) ulkomaisen aluksen lippuvaltion hallinto ei ole neuvotellut valvontaviranomaisen kanssa 
 17 g §:n 2  ja  3  momentissa tarkoitettujen asioiden johdosta.  

Jos  ro-ro-matkustaja-alus  tai  suurnopeusmatkustaja-alusjo  liikennöi säännöllisesti Suomen 
satamaan  tai  satamasta  ja  1  momentissa mainituissa tarkastuksissa havaitaan sellaisia  
I  momentissa tarkoitettuja puutteita, jotka eivät aiheuta välitöntä vaaraa ihmishengelle, alukselle, 

 sen laivaväelle  tai  matkustajille, valvontaviranomaisen  on  vaadittava laivanisäntää tekemään 
tarvittavat toimenpiteet niiden korjaamiseksi viipymättä  tai  tarkoin määritellyn kohtuullisen ajan 
!\ul Uea. Suoiitett  en  toimenpiteTden jilkcen \alvontavi ranoma  ken on  tarkatettava, etth  ne  on  



tehty kaikilta osin tyydyttävällä tavalla.  Jos  niin ei ole tehty, valvontaviranomaisen  on  tehtävä 
päätös, jolla aluksen liikennöinti Suomen satamaan  tai  satamasta estetään. 

Valvontaviranomaisen  on  kirjallisesti ilmoitettava laivanisännälle päätöksestä, jolla aluksen 
liikennöinti  on  estetty,  ja  annettava päätöksen perustelut.  

17  i  §  (25.1.2002/55)  
Suunnittelu  härätilanteiden  varalle  

Valvontaviranomaisen  on  huolehdittava siitä, että  ro-ro-matkustaja-aluksen  tai suurnopeus
-matkustaja-aluksen laivanisäntå pitää yllä  ja  toteuttaa yhtenäistä valmiusjärjestelmää koskevaa 

suunnittelua aluksilla sattuvien hätätilanteiden varalta.  

17j § (25.1.2002/55)  
Tarkemmat  säännökvet  ro-ro-matkustaja-alusten  ja 

cwurnopeusnuirkustajaa lusten  turvallisuuden varmistamisesta 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tämän luvun säännöksiin liittyen:  
I)  tässä luvussa tarkoitettuihin tarkastuksiin liittyvistä valvontaviranomaisen ilmoitus- 

velvollisuuksista;  
2) tarkastuksissa noudatettavista menettelyistä  ja  tarkastuksiin osal  I istuj ista; 
3) tarkastuskertomuksesta  ja sen  antamisesta tiedoksi;  
4) Euroopan yhteisön komissiolle  ja  Euroopan yhteisön ulkopuolisille maille tarkastusdirektiivin 

mukaan tehtävistä ilmoituksista;  
5) hätätilanteiden  varalle valmistautumisesta;  
6) matkatietojen tallentimista  ja  niitä koskevista vapautuksista.  

5  Iuku(19.12.1997/1251) 
Oikaisuvaatimus  ja  muutoksenhaku  

18 §  (19.12.1997/1251)  
Oikaisuvaatinnis  ja  valitus 

Tämän  lain  nojalla tehtyyn valvontaviranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen 
oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimus tehdään 
merenkulkulaitoksen alusturvallisuusasioita hoitavalle yksikölle. Oikaisuvaatimus  on  käsiteltävä 
viipymättä. 

Oikaisuvaatimuksen  johdosta annettuun päätökseen haetaan muutosta valittamalla korkeimmalta 
hallinto-oikeudelta niin kuin hallintolainkäyttölaissa  (586/1996)  säädetään.  

Val ituskirjelmä on  toimitettava oikaisupäätöksen antaneelle viranomaiselle, jonka tulee toimittaa 
asiassa kertyneet asiakirjat  ja  oma lausuntonsa viipymättä valitusviranomaiselle. Valitus  on 

 käsiteltävä viipymättä. 
Oikaisuvaatimus  ja  valitus  on  tehtävä  30  päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisu- 

vaatimus  on  kuitenkin tehtävä  14  päivän kuluessa siitä päivästä, jona päällikkö  tai laivanisäntä on 
 saanut tiedon  14 tai 14 b §:ssä  tarkoitetusta pysäyttämispäätöksestä  tai 14 c §:ssä  tarkoitetusta 

satamaan pääsyn estämispäätöksestä.  (24.6.2004/543) 



19  §  (24.6.2004/543) 
 Oikaisuvaatimziksen  ja  muutoksenhaun  vaikutus päätökseen 

Oikaisuvaatimuksen  tekeminen  tai  valitus ei estä:  
1)14 tai 14 b  §:ssä  tarkoitetun aluksen pysäyttämistä,  sen  käytön rajoittamista eikä  sen 

 varusteen,  laitteen, toiminnon  tai  järjestelyn käytön kieltämistä koskevan päätöksen 
täytäntöönpanoa;  

2)14 c  §:ssä  tarkoitetun aluksen satamaan pääsyn estämistä koskevan päätöksen 
täytäntöönpanoa;  tai 

3)17 h  §:ssä  tarkoitetun  ro-ro-matkustaja-aluksen  tai  suurnopeusmatkustaja -aluksen 
liikennöinnin estämistä koskevan päätöksen täytäntöönpanoa, ellei oikaisupäätöksen tekijä  tai 

 valitusviranomainen  toisin määrää.  

6  luku 
Erinäiset säännökset  

20 	 S  
Rikkomuksista ilmoittaminen  ja  ilmoituksen teki/äii 

henkilöllisvvden salassa pitäminen 

Ilmoitus alusturvallisuutta koskevan säännöksen  tai  määräyksen rikkomisesta  on,  mikäli 
mandollista, tehtävä kirjallisena valvontaviranomaiselle. Suullinen ilmoitus voidaan tehdä  vain 

 silloin,  jos  asian kiireellisyyden  tai  muun syyn vuoksi kirjallinen ilmoitus ei ole mandollinen.  
Jos I  momentissa tarkoitetun ilmoituksen perusteella toimitetaan alusturvallisuuden tarkastus, 

ei tarkastuksen toimittaja saa ilmoittaa, että tarkastus toimitetaan ilmoituksen perusteella.  

21  §  (21.5.1999/643)  
Salassa pidettävien tietojen luo vuttanunen 

Viranomaisten toiminnan  j  ulkisuudesta  annetussa laissa  (621  /  1999)  säädetyn salassapito-
velvollisuuden estämättä saa tässä laissa säädettyjä tehtäviä suoritettaessa saatuja tietoja yksityisen 

 tai  yhteisön taloudellisesta asemasta, liike-  tai  ammattisalai suudesta  taikka jonkun terveydenti  lasta 
 tai 20  §:ssä  tarkoitetun ilmoituksen tekijän henkilöllisyydestä luovuttaa syyttäjä-  ja  poliisi- 

viranomaiselle rikoksen selvittämiseksi.  

21 a  §  (24.6.2004/543)  
Kustannusten korvaaminen  

Jos 10, 11  ja  11 b  §:ssä  tarkoitetuissa tarkastuksissa havaitaan sellaisia puutteita, jotka 
oikeuttavat aluksen pysäyttämiseen,  on  aluksen omistajan, laivanisännän  tai  hänen edustajansa 
korvattava kaikki tarkastuksiin liittyvät kustannukset.  

Jos  alus pysäytetään  14 §:n 2  momentin  mukaisesti asiakirjojen puutteellisuuden  tai  niiden 
puuttumisen vuoksi, aluksen omistaja  tai  laivanisäntä  vastaa kaikista kuluista, joita valvonta-
viranomaisel  le  aluksen pysäyttämisestä aiheutuu. 

Valvontaviranomaisen  14 c §:n 2  momentissa tarkoitetuista tarkastuksista aiheutuneet 
kustannukset  on  aluksen omistajan  tai  laivanisännän  korvattava. 

Pysäyttämistä ei saa peruuttaa ennen kuin kustannukset  on  kokonaan niaksettu  tai  niiden 
maksamisesta  on  annettu riittävä vakuus. 
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22  § 
 Korvaus vahingoista 

Valvontaviranomaisen  tämän  lain  mukaista tehtävää suorittaessaan tekemän virheen  tai 
 laiminlyönnin johdosta aiheutunut vahinko korvataan  sen  mukaisesti kuin vahingonkorvauslaissa  

(412/74)  säädetään. 
Toimivaltainen  tuomioistuin (merioikeus)  I  momentin  mukaan ratkaistavissa asioissa  on 

 Helsingin käräjäoikeus.  

23  §  (24.6.2004/543) 
 Tarkeininat säännöket  ja  määrä yket 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan PSC-direktiivin täytäntöön panemiseksi säätää:  
1) tarkastettavien  alusten määrästä  ja tarkastettaviksi  valittavista aluksista;  
2) eräiden alusten pakollisista tarkastuksista;  
3) asiakirjojen tarkastuksesta  ja  alusten yleisen kunnon toteamisesta;  
4) laivaväen  pätevyyden  ja viestintäkyvyn ja  kielitaidon tarkastuksesta ottaen huomioon 

merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta annetun Euroopan parlamentin  ja  neuvoston direktiivin  
200  1/25/EY  asiaa koskevat säännökset;  

5) yksityiskohtaisesta tarkastuksesta  ja  eräiden alusten laajennetusta tarkastuksesta;  
6) tarkastuskertomuksesta;  
7) laajennetun  tarkastuksen kohteena olevista alusluokista sekä eräiden alusten pakollisesta 

laajennetusta tarkastuksesta;  
8) aluksen pysäyttämisperusteista;  
9) aluksen satamaan pääsyn estämistä koskevista menettelyistä;  
10) tarkastusten  ja pysäyttämisten  seurannasta; sekä  
11) tietojen antamisesta sekä tietojen vaihdosta valvontaviranomaisen, Euroopan yhteisön 

 komission,  yhteisön jäsenvaltioiden asianomaisten viranomaisten  ja toimielinten  sekä lippuvaltion 
hallinnon välillä.  

24  § 
Voimaantulo  

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana. Ennen tämän  lain  voimaantuloa 
voidaan ryhtyä  sen  täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Laki alusturvallisuuden valvonnasta  (370/1995)  tuli voimaan  1.3.1996 (A 6 1/1996).  
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