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Luotsausliikelaitoksesta  21.11.2003  annetun  lain (938/2003)  mukaan Luotsausliikelaitoksen 
• 	toimialana  on vesiliikenteen  turvallisuutta  ja  toimintaedellytyksiä tukevat palvelut  ja  niiden 

kehittäminen ensisijaisesti luotsauspalvelujen  ja  niihin liittyvien muiden palvelujen  ja  tuotteiden 
avulla. 

Luotsausliikelaitoksen  tehtävänä  on  huolehtia luotsauslain  (940/2003)  mukaisten luotsaus-
palvelujen tarjonnasta sekä muista luotsauslaissa säädetyistä luotsaukseen liittyvistä tehtävistä 

 ja  velvollisuuksista luotsauslaissa määritellyillä vesialueilla. 

Valtioneuvoston asetus Luotsaus! iikelaitoksesta  (980/2003)  sisältää säännökset muun muassa 
liikelaitoksen hallituksesta  ja sen  tehtävistä sekä hallituksen kokoontumisesta  ja  päätöksenteosta. 

Luotsausliikelaitoksen perimistä luotsausmaksuista  säädetään tarkemmin valtioneuvoston 
asetuksella. 

Laki  ja  valtioneuvoston asetus Luotsausliikelaitoksesta ovat oheisena. 
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938/2003  

Laki  
Luotsausliikelaitoksesta  

Annettu Helsingissä  21  päivänä marraskuuta  2003 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:  
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kokoonpanosta  ja  10 §:ssä  tarkoitetuista hal- 
lituksen tehtävistä. 

S  
Hallinnollinen asema 

Luotsausliikelaitos  on  liikenne-  ja  viestin-
tärninisteriön hallinnonalalla toimiva valtion 
liikelaitos. Luotsausliikelaitokseen sovelle-
taan lakia valtion liikelaitoksista 

 (11 85/2002),  jollei tässä laissa toisin säädetä. 

Luotsausliikelairoksen  toimiala  ja  tehtävät 

Luotsausliikelaitoksen toimialana  on  vesi- 
liikenteen turvallisuutta  ja  toimintaedellytyk-
siä tukevat palvelut  ja  niiden kehittäminen 
ensisijaisesti luotsauspalvelujen  ja  niihin liit-
tyvien muiden palvelujen  ja  tuotteiden avul-
la. 

Luotsausliikelaitoksen  tehtävänä  on  huo-
lehtia luotsauslain  (940/2003)  mukaisten 
luotsauspalvelujen tarjonnasta sekä muista 
luotsauslaissa säädetyistä luotsaukseen liitty-
vistä tehtävistä  ja  velvollisuuksista luotsaus-
laissa määritellyillä vesialueilla. 

Luotsausliikelaitos varautuu  hoitamaan 
tehtäviään myös poikkeusoloissa  sen  mukaan 
kuin liikenne-  ja viestintäministeriö  erikseen 
maaraa.  
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Luotsausliikelaitoksen  hallitus 

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-
kempia säännöksiä valtion liikelaitoksista 
annetun  lain 9 §:n  mukaisesta hallituksen 

Hinnoittelu  

Luotsauslain  mukaisista luotsauspalveluista 
aiheutunei  den  kustannusten kattamiseksi 
Luotsausliikelaitos perii kiinteän yksikköhin-
taan perustuvan maksun luotsattavalta aluk-
selta. Maksu määräytyy luotsattavan aluksen 
nettovetoisuuden  ja luotsatun matkan  perus-
teella. Saimaan kanavalla  ja  Saimaan vesis-
töalueella peritään alennettuun yksikköhin-
taan perustuvaa maksua. Alennetusta yksik-
köhinnasta Luotsausliikelaitokselle aiheutu-
vat tulonmenetykset korvataan valtion talo-
usarviossa tarkoitukseen otetusta määrära-
hasta. Yksikköhinnasta  ja alennetusta yksik-
köhinnasta  säädetään tarkemmin valtioneu-
voston asetuksella. 

Muut suoritteensa Luotsausliikelaitos  hin-
noittelee  liiketaloudellisin perustein.  
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Voimaantulo  

Tämä laki tulee voimaan  1  päivänä tammi-
kuuta  2004.  

Ennen  lain  voimaantuloa voidaan ryhtyä 
 lain  täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-

teisiin. 
Luotsausliikelaitokselle  voidaan ennen  lain 

 voimaantuloa asettaa hallitus  ja  nimittää toi-
mitusjohtaja  ja  muuta henkilöstöä. 



Siirtymäsäännö  ks  et 

Merenkulkulaitokselle  kuuluvat oikeudet  ja 
 velvollisuudet siirtyvät Luotsausliikelaitok-

selle siltä osin kuin siitä erikseen säädetään 
 tai  sovitaan. 

Luotsaustoiminnossa  työskentelevä  Me-
renkulkulaitoksen  virka- ja työsuhteinen 

 henkilöstö siirtyy liikelaitoksen henkilöstök
-si. Luotsausliikelaitokseen  siirtyvän vir-

kasuhteisen henkilöstön  virat  siirtyvät tämän  

lain  voimaan tullessa liikelaitoksen viroiksi. 
Virkojen siirtymiseen ei tarvita virkamiehen 
suostumusta. Työ-  ja virkasuhteinen  henki-
löstö, joka ei siirry,  jää Merenkulkulaitoksen 
henkilöstöksi.  Henkilöstö säilyttää siirty-
mähetkellä aiempaan palvelussuhteeseen liit-
tyvät oikeudet  ja  velvollisuutensa. 

Siirtyneen viran lakkauttaminen ei edellytä 
erityistä perustetta eikä virkamiehen suostu-
musta,  kun tehtävä muutetaan työsuhteiseksi. 
Virkojen lakatessa niihin perustuneet vir-
kasuhteet lakkaavat ilman irtisanomista. 
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Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

Liikenne-  ja viestintäministeri  Leena Luhtanen 
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980/2003  

Valtioneuvoston asetus  
Luotsausliikelaitoksesta  

Annettu Helsingissä  27  päivänä marraskuuta  2003  

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka  on  tehty liikenne-  ja viestintäministeriön  esitte-
lystä, säädetään Luotsausliikelaitoksesta  20  päivänä marraskuuta  2003  annetun  lain 
(938/2003) 3 §:n  nojalla:  
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.  

S  

Luotsausliikelaitoksen  hallitus 

Luotsausliikelaitoksen  hallituksessa  on 
 puheenjohtaja sekä vähintään neljä  ja  enin-

tään seitsemän muuta jäsentä. 
Hallituksen jäsenillä tulee olla Luotsaus-

liikelaitoksen toimialan, johtamisen  tai  liike-
talouden asiantuntemusta,  ja  heidän tulee olla 
kilpailutilanteen edellyttämällä tavalla riip-
pumattomia.  

Hallituksen tehtävät 

Hallituksen tehtävänä  on  sen  lisäksi, mitä 
valtion liikelaitoksista annetun  lain 
(1185/2002) 1 0 :ssä  säädetään, liikelaitok-
selle kuuluvan toimialan rajoissa:  

1) tehdä liikenne-  ja viestintäministeriöl
-le  esitys Luotsausliikelaitoksesta an-

netun  lain (938/2003) 4:ssä  tarkoite-
tuista luotsauspalveluista perittävästä 
yksikköhinnasta  ja alennetusta yksik-
köhinnasta;  

2) päättää liikelaitoksen muiden tuottei-
den  ja  palvelujen kuin luotsauspalve-
lujen hinnoittelun perusteista  ja  näihin 
liittyvistä yleisistä periaatteista;  

3) päättää merkittävän liiketoiminnan 
aloittamisesta  tai  lopettamisesta;  

4) päättää merkittävistä sitoumuksista  ja 
 merkittävistä osakkuuksien hankin-

nasta  ja luovutuksesta  sekä niihin liit-
tyvien oikeuksien käytöstä;  

5) määrätä toimitusjohtajan sijainen;  

6) päättää henkilöstöä koskevista työeh-
tosopimuksista;  

7) päättää liikelaitoksen sisäisestä  val- 
voimasta  ja riskienhallinnasta;  sekä  

8) määrätä kiinteistövarallisuuden vuok-
rausta, hankintaa  ja luovutusta  sekä 
investointeja koskevan päätösvallan 
käyttämisestä.  
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Hallituksen kokoontuminenja päätöksenteko 

Hallitus  on päätösvaltainen,  kun kokouk-
sen puheenjohtaja  ja  vähintään puolet muista 
jäsenistä  on  läsnä.  

Asiat  ratkaistaan hallituksessa yksinker-
taisella äänten enemmistöllä.  Jos  äänet  ja-
kaantuvat  tasan, ratkaisuksi tulee puheenjoh-
tajan kannattama mielipide,  
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Palkkiot 

Liikenne-  ja viestintäministeriö  määrää 
hallituksen jäsenten  ja  tilintarkastajien palk-
kiot. 

Voimaantulo  

Tämä asetus tulee voimaan  1  päivänä 
tammikuuta  2004. 



Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan 
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä

-mun  toimenpiteisiin. 
Liikenne-  ja viestintäministeriö  voi tarvit-

taessa määrätä toimitusjohtajan tehtävien vä-
liaikaisesta hoitamisesta siihen saakka, kun-  

nes Luotsausliikelaitoksen  toiminta käynnis-
tyy  tai  toimitusjohtaja  on  otettu tehtävään. 

Toimitusjohtaja voi tarvittaessa antaa 
määräyksiä hallinnosta, taloudenpidosta  ja 

 muusta toiminnasta, kunnes hallitus aloittaa 
toimintansa. 
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Liikenne-  ja viestintäministeri  Leena Luhtanen 	 S 

Osastopäällikkö, ylijohtaja Samuli Haapasalo  

S  
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