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976/2006  

Laki  
vesikulkuneuvorekisteristä  

Annettu Helsingissä  10  päivänä marraskuuta  2006 

1  luku 

Yleiset säännökset 

Vesikulkuneuvorekisterin kävttötarkoitus  

Valtakunnallista vesikulkuneuvorekisteriä, 
jälj empänä rekisteri, pidetään vesiliikenteen 
turvallisuuden parantamiseksi, vesikulku-
neuvojen käyttämisestä luonnolle  tai  muulle 
ympäristölle, kalastukselle, yleiselle luonnon 
virkistyskäytölle  tai  muulle yleiselle  tai  yksi-
tyiselle edulle aiheutuvien haittojen ehkäise-
miseksi, valvonta-  ja pelastustoiminnan  tu-
kemiseksi sekä vesien käytön suunnittelua  ja 
varautumissuunnittelua  varten.  

2  

Suhde muuhun lainsäädäntöön 

Jollei tässä laissa toisin säädetä, rekisteri- 
tietojen salassapitoon  ja luovuttamiseen  so-
velletaan viranomaisten toiminnan  j ulkisuu-
desta  annettua lakia  (621/1999)  ja  muuhun 
henkilötietojen käsittelyyn henkilötietolakia 

 (523/1999). 

3  

Viranomaiset 

Maistraatit,  j äljempänä rekisterinpitäjät,  pi-
tävät vesikulkuneuvorekisteriä. 

	

Rekisteröinti -i Imoituksen 	vastaanottanut 
rekisterinpitäjä 	vastaa 	rekisteröinti- 

ilmoituksen käsittelystä, tietojen merkitsemi-
sestä rekisteriinja rekisteröidyistä tiedoista. 

Rekisterinpidon  yleisestä ohjauksesta vas-
taa liikenne-  ja viestintäministeriö. Rekiste-
rinpidon  hallinnollinen ohjaus  ja  kehittämi-
nen kuuluu sisäasiainministeriölle. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään  tie-
tojärj estelmän  toimivuudesta  ja rekisteritoi-
mintojen  yhtenäisyydestä vastaavasta viran-
omaisesta. 

Sisäasiainministeriön asetuksella voidaan 
vesikulkuneuvorekisterin pitämiseen kuulu-
via tehtäviä määrätä nimetyn maistraatin teh-
täväksi.  

2  luku 

Vesikulkuneuvon rekisteröinti  
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Rekisteröitävät vesikulkuneuvot  

Moottorilla varustettu vesikulkuneuvo, 
jonka moottoriteho  on  moottorin valmistajan 
ilmoituksen mukaan vähintään  15  kilowattia, 

 sekä moottorilla  tai purjeella  varustettu vesi-
kulkuneuvo, jonka rungon pituus  on  valmis-
tajan ilmoituksen mukaan vähintään  5,5  met-
riä,  on rekisteröitävä  siten kuin tässä laissa  ja 
sen  nojalla annetuissa säännöksissä sääde-
tään. 

Poikkeukset rekisteröintivelvollisuudesta  

Reki steröintivelvollisuus ei koske: 

LI  
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1) vesikulkuneuvoa,  jonka omistaja  tai  hal-
tija  on  puolustusvoimat  tai rajavartiolaitos; 

2) alusrekisterilain  (512/1993)  nojalla  re-
kisteröitävää  alusta  tai  tällaiseen alukseen 
kuuluvaa vesikulkuneuvoa;  

3) kalataloutta  koskevista rekistereistä an-
netun maa-  ja  metsätalousministeriön päätök-
sen  (1575/1994)  nojalla kalastusalusrekiste

-rim  merkittävää alusta  tai  tällaiseen alukseen 
kuuluvaa vesikulkuneuvoa; eikä  

4) pelkästään kilpailukäytössä olevaa vesi-
kulkuneuvoa.  

6 

t'apaaehtoinen rekisteröinti  

Omistajan pyynnöstä voidaan rekisteri  in 
 merkitä myös vesikulkuneuvo, jonka rekiste-

röintiin ei tämän  lain  mukaan ole velvolli-
suutta. Rekisteröityyn vesiku Ikuneuvoon  ja 
sen  rekisteröintiin  on  tällöin sovellettava tä-
män  lain  säännöksiä.  

7  

Ilmoitusvelvollisuus 

Rekisteröitävän vesikulkuneuvon omistaj  an 
 ja rekisteröidyn vesikulkuneuvon  uuden 

omistajan  on  ennen vesikulkuneuvon käyt-
töönottoa tehtävä kirjallinen rekisteröinti-
ilmoitus rekisterinpitåjälle, jollei tässä laissa 
toisin säädetä. 

Rekisteriin merkittyihin tietoihin tapahtu-
neista muutoksista  on vesikulkuneuvon  omis-
tajan  tai  haltijan kirjallisesti ilmoitettava  re-
kisterinpitäjälle  kuukauden kuluessa muutok-
sen tapahtumisesta. Muutoksesta ei ole kui-
tenkaan ilmoitettava silloin, kun kyse  on  sel-
laisen henkilön nimen, jolla  on  henkilötun-
nus, henkilötunnuksen, osoitteen  tai  kotikun-
nan muutoksesta  tai  henkilön kuolemasta 
taikka sellaisen oikeushenkilön yhteystie-
doista, jonka yritys-  ja yhteisötunnus  on 

 merkitty rekisteriin.  
Jos  rekisteröity vesikulkuneuvo tuhoutuu, 

myydään  tai  muutoin luovutetaan ulkomaille 
taikka poistetaan pysyvästi käytöstä,  on  vesi-
kulkuneuvon rekisteriin merkityn omistajan 
kirjallisesti ilmoitettava tästä rekisterinpitä- 

jälle  kuukauden kuluessa tapahtumasta.  

8 

Rekisteröitävän vesikulkuneuvon  käyttäminen 

Rekisteröitävää vesikulkuneuvoa  ei saa 
käyttää vesiliikenteessä ennen kuin  se on 

 merkitty rekisteriin, jollei tässä laissa toisin 
säädetä. 

Sellaista tilapäisesti Suomessa olevaa vesi-
kulkuneuvoa, jonka omistajalla  tai  haltijalla 
ei ole kotikuntaa  tai kotipaikkaa  Suomessa, 
saa käyttää Suomessa reki  sten  in  i Imoittarnat-
ta.  

Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröityä 
vesikulkuneuvoa saa tilapäisesti käyttää 
muualla Suomessa rekisteriin ilmoittamatta.  

9  

Rekisreritodistus 

Vesikulkuneuvon rekisteröinnistä  annetaan 
rekisteritodistus, joka  on  oltava mukana  ye-
sikulkuneuvoa  käytettäessä. Valtioneuvoston 
asetuksel  la  säädetään, mitkä rekisteriin  tal-
lennetut  tiedot merkitään rekisteritodistuk

-seen. 
Jos rekisteritiedoissa  tapahtuu muutoksia, 

jotka koskevat rekisteritodistukseen merkit-
täviä vesikulkuneuvoa  tai  sen  moottoria taik-
ka vesikulkuneuvon omistajaa  tai  haltijaa 
koskevia tietoja, annetaan muutosten merkit-
semisestä rekisteriin uusi rekisteritodistus. 

Merenkulkulaitos  vahvistaa rekisteritodis-
tuksen  mallin.  

10  

Rekisteritunn  us 

Vesikulkuneuvo  saa rekisteröitäessä rekis-
teritunnuksen, josta säädetään tarkemmin 
valtioneuvoston asetuksel  la.  

Omistajan  on  viipymättä varustettava vesi-
kulkuneuvo rekisteritodistuksen mukaisella 
rekisteritunnuksella. Rekisteröitävää vesikul-
kuneuvoa ei saa käyttää, ellei sitä ole varus-
tettu rekisteritunnuksella.  

Jos vesikulkuneuvo on  rekisteröity  5 §:n 2 



kohdassa tarkoitettuun alusrekistenin  tai 5 
§:n 3  kohdassa tarkoitettuun kalastusalusre-
kisteriin, voidaan vesikulkuneuvo jättää  va-
rustamatta  tämän  lain  mukaisella rekisteri- 
tunnuksella.  

11 § 

Koetunnus  

Sen  estämättä. mitä  8 §:n 1  momentissa 
säädetään, vesikulkuneuvon  tai  moottorin 
valmistaja, maahantuoja, myyjä, korjaaja  tai 

 muu vastaava elinkeinonharjoittaja voi käyt-
tää rekisteröimätöntä vesiku ikuneuvoa koe- 
ajossa, myynninedistämistoiminnassa  tai 

 muussa tämän kaltaisessa elinkeinonsa har-
joittamiseen välittömästi liittyvässä toimin-
nassa,  jos rekisterinpitäjä  on  antanut elinkei-
nonharjoittajalle kirjallisesta hakemuksesta 
koetunnuksen. 

Koetunnus  on  voimassa toistaiseksi. Koe- 
tunnus voidaan peruuttaa,  jos elinkeinonhar-
joittaja  on  ilmoittanut luopuvansa siitä  tai  jos 
elinkeinonharjoittaja  on  käyttänyt koetunnus

-ta  tämän  lain tai  sen  nojalla annettujen sään-
nösten vastaisesti  tai  jos koetunnuksen  pe-
ruuttamiseen  on  muita erityisiä syitä. 

Koetunnuksen  antamisesta rekisteri npitäj  ä 
 antaa elinkeinonharjoittajalle rekisteritodis-

tuksen. 
Todistukseen  ja koetunnukseen sovel  le-

taan,  mitä  9  ja  10 §:ssä  säädetään vesikulku-
neuvon rekisteritodi stuksesta  ja rekisteritun-
nuksesta. 

Koetunnuksesta  säädetään tarkemmin val-
tioneuvoston asetuksella.  

3  luku 

Rekisterin tietosisältö  ja  tietojen laatu  

12* 

Rekisteröidvt  

Rekisteriin saa tallettaa tarpeellisia tietoja 
vesikulkuneuvon omistajana  tai  haltijana 
olevasta luonnollisesta henkilöstä  tai  oikeus- 
henkilöstä sekä koetunnuksen saaneesta elin- 

keinonharjoittajasta.  

'3 §  

Rekisteriin hyväksyminen  ja  rekisteriin  ta/le- 
tettavat  tiedot 

Rekisteriin merkitsemisen yleisenä edelly-
tyksenä  on,  että vesikulkuneuvon omistusoi-
keudesta  ja haltijasta  on  esitetty tarpeellinen 

 ja  luotettava selvitys. Koetunnuksen antami-
sen edellytyksenä  on,  että elinkeinonharjoit-
taja  on  esittänyt asianmukaisen selvityksen 
koetunnuksen tarpeellisuudesta elinkeino- 
toiminnassaan. 

Rekisteriin saa tallettaa perustietoina:  
1) luonnollisista henkilöistä nimi  ja  henki-

lötunnus taikka henkilötunnuksen puuttuessa 
tieto syntymäajasta sekä muina tietoina osoi-
te-  ja  muut yhteystiedot, tieto kotikunnasta, 
tieto äidin-  tai asiointikielestä  ja  tieto henki-
lön kuolemasta;  

2) tieto henkilön käyttämästä kielto- 
oikeudesta: sekä  

3) oikeushenkilöistä  nimi, yritys-  ja yhtei-
sötunnus, yhteystiedot  sekä tieto asiointikie-
lestä. 

Rekisteri  in  saa tallettaa  sen käyttötarkoi-
tuksen  kannalta tarpeellisina tietoina:  

1) vesikulkuneuvoon  ja sen moottoriin  liit-
tyviä teknisiä  ja yksilöintitietoja;  

2) rekisteröinti  in, vesikulkuneuvon pääasi-
al liseen käyttökuntaan  ja vesikulkuneuvon 

 käytöstä poistamiseen liittyviä tietoja;  
3) tietoja vesi kulkuneuvoon kohdistuvasta 

ulosotosta  ja  muista täytäntöönpanotoi  mista;  
4) tietoja vesikulkuneuvon anastuksesta; 

sekä  
5) tietoja vesikulkuneuvon omistusoikeu-

desta  ja  haltijan hallintaoikeuden laadusta. 
Edellä  3  momentissa tarkoitetuista tiedoista 

säädetään tarvittaessa tarkemmin valtioneu-
voston asetuksella.  

14* 

Rekisteritietojen  korjaaminen  

Rekisterinpitäjäl  lä on  velvollisuus saatuaan 
luotettavan selvityksen siitä, että rekisterissä 
oleva tieto  on  virheellinen, tarpeeton, puut- 
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teellinen  tai  vanhentunut  ja varattuaan  rekis-
teriin merkitylle omistajalle tilaisuuden  tulla 
kuulluksi:  

1)poistaa vesikulkuneuvo rekisteristä  tai 
2) oikaista  tai  täydentää rekisterissä olevia 

 13 §:n 2  momentin  3  kohdassa  ja  3  momen-
tissa tarkoitettuja tietoja. 

Muutoin rekisterissä olevien tietojen kor-
jaamiseen sovelletaan, mitä henkilötietolain 

 29 §:ssä  säädetään.  

l5 

Henkilötietolen  poistaminen rekisteristä  

Vesikulkuneuvoon  liittyvät henkilötiedot 
poistetaan rekisteristä kanden vuoden kulut-
tua  sen  vuoden päättymisestä, jonka aikana 
vesikulkuneuvo  on  poistettu rekisteristä lo-
pullisesti.  

4  luku 

Rekisterinpitäjän tiedonsaantioikeudet  

l6  

Oikeus tietojen saantiin  i'iranomaisilta 

Rekisterinpitäjällä  on  sen  estämättä, mitä 
tietojen salassapidosta säädetään, oikeus saa-
da tietoja seuraavasti:  

1) väestötietojärjestelmästä  tiedot henkilön 
nimestä, nimenmuutoksesta, henkilötunnuk-
sesta, osoitteesta  ja  muista ybteystiedoista, 
kotikunnasta, äidin-  tai asiointikielestä  ja 

 henkilön kuolemasta sekä tiedot väestötieto
-lain (507/1993) 25 §:n 4  momentissa tarkoi-

tetusta luovutusrajoituksesta;  
2) Patentti-  ja  rekisterihallituksen  ja  Vero-

hallituksen ylläpitämästä yritys-  ja yhteisötie-
tojärjestelmästä  13 §:n 2  momentin  3  koh-
dassa tarkoitetut tiedot oikeushenki löstä;  

3) ulosottoviranomaiselta  tietoja vesikul-
kuneuvoon kohdistuvasta ulosotosta, turvaa-
mistoimi  sta ja  muista täytäntöönpanotoimis

-ta;  
4) poliisilta tiedot vesikulkuneuvon  anas-

tuksesta;  sekä  
5) tullilaitokselta  tiedot rekisteröityjen  ye-

sikulkuneuvojen maastaviennistä.  

Tiedot toimitetaan teknisen käyttöyhteyden 
avulla  tai  muutoin sähköisessä muodossa si-
ten kuin siitä rekisterinpitäjän kanssa sovi-
taan.  

17  

Oikeus tietojen saan  tim  muilta kuin viran- 
omaisilta  

Rekisterinpitäjällä  on tan' ittaessa  oikeus 
saada vesikulkuneuvon  ja  moottorin valmis-
tajalta  tai maahantuojalta  taikka näiden edus

-tai  ilta rekisterin  y Iläpitoa  varten vesikulku-
neuvon  ja  moottorin teknisiä  ja yksilöintitie-
toja.  

Tiedot toimitetaan tekn  isen käyttöyhteyden 
 avulla  tai  muutoin sähköisessä muodossa si-

ten kuin siitä rekisterinpitäjän kanssa sovi-
taan.  

5  luku 

Tietojen julkisuus  ja luovuttaminen  

Tietojen  luovuttamisen  yleiset edellytykset 

Tietojen luovuttamisesta päättää rekisterin-
pita  ja.  

Tietoa ei saa luovuttaa,  jos luovuttamisen 
 voidaan perustellusta syystä epäillä vaaranta-

van rekisteröidyn yksityisyyden suojaa, hä-
nen etujaan  tai  oikeuksiaan taikka valtion 
turvallisuutta. Muiden kuin yksittäin luovu-
tettavien tietojen  ja  tilastotietojen tallettami-
seen luovutuksensaaj  an tietojärjestelmään 

 vaaditaan rekisterinpitäjän lupa. 

Yksittäisten julkisten tietojen  luovuttaminen  

Sen  lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetussa laissa säädetään, jo-
kaisella  on  oikeus yksittäisluovutuksena saa-
da tieto  tai  kopio vesikulkuneuvon rekisteri- 
tunnuksen  tai koetunnuksen  perusteella rekis-
teriin talletetuista vesikulkuneuvoista sekä 
julkiset tiedot vesikulkuneuvon omistajan  ja 



haltijan nimestä  ja koetunnuksen  saaneesta 
elinkeinonharjoittajasta sekä näiden osoite -ja 

 muista yhteystiedoista. 
Tiedot voidaan luovuttaa myös teknisen 

käyttöyhteyden avulla  tai  muutoin sähköises-
ti.  

20 §  

Julkisten tietojen luovuttaminen sähköisessä 
 ni  uodossa  

Rekisteriin talletettuja julkisia henkilötieto
-ja ja  muita tietoja saa luovuttaa teknisen 

käyttöyhteyden avulla  tai  muutoin sähköises-
ti:  

1) poliisille poliisilain  (493/1995) 1 §:ssä 
 säädettyjen poliisin tehtävien hoitamiseksi 

sekä tul lilaitokselle, rajavartiolaitoksel  le, Hä-
täkeskuslaitokselle  ja Merenkulkulaitokselle 

 pelastus-  ja valvontatoimintaa  varten;  
2) puolustusvoimille, rajavartiolaitokselle, 

Merenkulkulaitokselle  ja Hätäkeskuslaitok-
selle varautumissuunnittelua  varten;  

3) onnettomuustutkintakeskukselle  pelas-
tus-  ja onnettomuustutkintaa  varten;  

4) Ahvenanmaan maakunnan rekisterivi-
ranomaiselle vesikulkuneuvojen rekisteröin-
titehtävien  ja valvontatoimien  suorittamiseksi 
Ahvenanmaan maakunnassa;  

5) Euroopan unionin jäsenvaltion  ja  Eu-
roopan talousalueesta tehtyyn sopimukseen 
liittyneen valtion viranomaisille. Euroopan 
yhteisöjen komissiolle  ja  kansainvälisissä so-
pimuksissa tarkoitetuille viranomaisille yh-
teisön lainsäädännöstä  tai  Suomea sitovista 
kansainvälisistä sopimuksista johtuvien veI-
voitteiden hoitamista varten. 

Luovutuksensaajan  on  ennen tietojen luo-
vuttamista esitettävä selvitys tietojen suo-
jaamisesta. Luovutuksensaaj  a  saa luovuttaa 
edelleen sähköisessä muodossa saamiaan tie-
toja ainoastaan laissa säädettyjen tehtävien 
hoitarniseksi.  

21 §  

Tietojen edelleen luo vuttaminen 

Tietoja ei saa luovuttaa edelleen kolman-
nelle ilman asianmukaista lupaa. Tämä kielto  

ei koske yksittäin luovutettua tietoa. Viran-
omaisilla  on  oikeus tietojen edelleen luovut-
tamiseen,  jos luovuttaminen  perustuu lakiin, 
Suomea sitovan kansainvälisen sopimuksen 
velvoitteeseen  tai  Euroopan yhteisön lainsää-
däntöön.  

22 §  

Tietojen luovuttaminen ulkomaille 

Rekisterinpitäjä  saa perustellusta syystä 
luovuttaa yksittäi sluovutuksena rekisteristä 
tietoja viranomaisille  ja viranomaistehtävien 

 suorittamista varten Euroopan unionin  ja  Eu-
roopan talousalueen ulkopuolelle,  jos  henki-
lötietolain  22, 22 a tai 23 §:ssä  tietojen luo-
vuttamiselle asetetut edellytykset täyttyvät. 

Tiedot voidaan lähettää myös teknisen 
käyttöyhteyden avulla  tai  muutoin sähköises-
sä muodossa.  

23 §  

Tietojen luovuttaminen muuhun käyttö- 
tarkoitukseen  

Sen  estämättä, mitä viranomaisten toimin-
nan julkisuudesta annetun  lain 16 §:n 3  mo-
mentissa säädetään, rekisteristä saa luovuttaa 
tietoja:  

1) luonnollisen henkilön nimestä  ja osoit-
teesta  tai  muista yhteystiedoista mielipide-  ja 
markkinatutkimukseen, suoramarkkinointiin 

 sekä muuhun osoitepalveluun;  
2) asiakasrekisterin yhteystietojen  ja  vesi-

kulkuneuvon tietojen päivittämiseen;  
3) muihin rekisterinpitäjän hyväksymiln 

tarkoituksiin. 
Edellä  I  momentissa tarkoitetut tiedot voi-

daan lähettää myös teknisen käyttöyhteyden 
avulla  tai  muutoin sähköisessä muodossa. 

Luonnollisen henkilön tietojen luovuttami-
nen  I  momentin  perusteella  on  sallittua aino-
astaan,  jos  toiminta, johon tietoja pyydetään 
luovutettavaksi, liittyy vesi liikenteen turval-
lisuuteen, vesikulkuneuvoihin, vesikulku-
neuvoliikenteeseen  tai vesikulkuneuvojen  ai-
heuttamien haittojen ehkäisemiseen taikka 
valvonta-  ja pelastustoiniintaan.  

S 
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Henkilötietojen otantaperusteena  tietoja 
mielipide-  ja markkinatutki mukseen,  suora- 
markkinointiin  ja  muuhun osoitepalveluun 
luovutettaessa saa käyttää henkilön osoitetta 

 tai  muuta yhteystietoa, kotikuntaa, ikää, su-
kupuolta, äidin-  tai asiointikieltä  ja vesikul-
kuneuvoon  liittyvää tietoa sekä lisäksi yhtä 
henkilöön liittyvää tunnistetietoa. Vesikulku-
neuvoon liittyvistä tiedosta otantaperusteena 
säädetään tarkemmin valtioneuvoston ase-
tuksella.  

24 §  

Tietojen luovuttam  isen  m  tiut  rajoitukset 

Henkilöllä  on  sen  lisäksi, mitä henkilötieto
-lain 30 §:ssä  säädetään, oikeus kieltää osoite- 

ja  muiden yhteystietoj  ensa luovuttaminen 
osoitepalveluna  muuhun kuin viranomaisen 
käyttöön  tai  muuhun laissa säädettyyn käyt-
toon.  

Jos  henkilöllä  on  perusteltua syytä epäillä 
itsensä  tai  perheensä terveyden  tai  turvalli-
suuden tulevan uhatuksi, rekisterinpitäjä voi 
kirjallisesta pyynnöstä päättää, ettei häntä 
koskevia henkilötietoja saa luovuttaa rekiste-
ristä muille kuin viranomaisille laissa säädet-
tyjen tehtävien hoitamista varten. Tämä pää-
tös voi ensimmäisen kerran olla voimassa 
enintään viisi vuotta. Rajoituksen voimassa-
oloa voidaan jatkaa kandeksi vuodeksi ker-
rallaan. 

Siirrettäessä  16 §:n 1  momentin  I  kohdassa 
tarkoitettu väestötietojärjestelmään  tal letettu 
luovutusraj oitus  rekisteri  in luovutusrajoitus 

 tulee laajentaa vastaamaan tämän pykälän  2 
 momentissa tarkoitettuja tietoja.  

6  luku 

Erinäiset säännökset  

25  §  

Maksut 

Tietojen merkitsemisestä rekisteriin sekä 
tietojen antamisesta rekisteristä kopiona  ja  

muusta tämän  lain  mukaisesta tietopalvelusta 
peritään maksut valtion maksuperustelaissa  
(150/1992)  ja  viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetussa laissa säädettyjen perus-
teiden mukaan.  

26 § 

Rangaistussäännökset  

Joka tahallaan  tai  huolimattomuudesta lai-
minlyö  7 §:ssä  säädetyn ilmoitusvelvollisuu-
den  tai  rikkoo  8 tai 10 §:ssä säädettyä  käyttö- 
kieltoa,  on  tuomittava, jollei teosta muualla 
laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, vesi-

kulkuneuvorikkomuksesta sakkoon.  

27  

Toimenpiteistä luopuminen  

Jos 26 §:ssä  tarkoitettu rikkomus  on  olo-
suhteet huomioon ottaen vähäinen, voidaan 
siitä jättää syyte nostamatta  ja  rangaistus 
tuomitsematta.  

Jos  rikkomus ilmeisesti  on  sellainen kuin  I 
 momentissa säädetään, voi Merenkulkulaitos, 

poliisi, rajavartiolaitos  tai tullilaitos  muihin 
toimenpiteisiin ryhtymättä antaa rikkomuk

-seen syyll istyneel le  huomautuksen.  

28 

Muutoksenliaki, 

Rekisterinpitäjän  tämän  lain  nojalla anta-
maan päätökseen haetaan muutosta siten kuin 
hallintolainkäyttölaissa  (586/1996)  sääde-
tään. Asiavirheen  ja kirjoitusvirheen  korjaa-
miseen sovelletaan hallintolakia  (434/2003). 

29 § 

Tarkeinmat saunnokset  

Tarkemmat säännökset tämän  lain täytän-
töönpanosta  voidaan antaa valtioneuvoston 
asetuksella. 



7  luku 

Voimaantulo-  ja  siirtymäsäännökset  

30 

Voimaantulo  

Tämä laki tulee voimaan  1  päivänä loka-
kuuta  2007.  

Tällä lailla kumotaan:  
1) 28  päivänä helmikuuta  1969  annetun 

veneliikennelain  (151/1969)2  §ja  
2) 28  päivänä helmikuuta  1969  annettu  ye-

nelilkenneasetus  (152/1969)  siihen myö-
hemmin tehtyine muutoksineen. 

Ennen tämän  lain  voimaantuloa voidaan 
ryhtyä  lain  täytäntöönpanon edel lyttämi  in 

 toimiin.  

31 § 

Siirtvmäsäännökset  

Ennen tämän  lain  voimaantuloa rekiste-
röidyn vesikulkuneuvon omistajan  ja venelii-
kenneasetuksen  9 §:n  mukaisen rekisterito-
distuksen saaneen elinkeinonharjoittajan  on 

 saatettava rekisteritiedot tämän  lain  mukai-
siksi. Ilmoitus  on  tehtävä rekisteritietojen 
muutosilmoituksella kolmen vuoden kulues-
sa tämän  lain  voimaantulosta.  

Jos  ilmoitusta ei ole tehty  I  momentissa 

mainitussa määräajassa, rekisterinpitäjän  on 
 virallisessa lehdessä julkaistavalla kuulutuk-

sella kehotettava vesikulkuneuvon omistajaa 
 tai elinkeinonharj oittaj aa  kuuden kuukauden 

kuluessa kuulutuksen julkaisemisesta kirjalli-
sesti ilmoittamaan rekisteritiedot tämän  lain 

 mukaisiksi. Jollei ilmoitusta saada ennen tä-
män määräajan päättymistä,  on vesikulku

-neuvoa  tai elinkeinonharjoittajaa  koskevat 
tiedot poistettava rekisteristä. 

Ennen tämän  lain  voimaantuloa annetut  re-
kisteritunnukset  säilyvät entisellään. Venelii-
kenneasetuksen  9 §:n  mukaiset tunnukset 
muutetaan kuitenkin tämän  lain  mukaisiksi 
koetunnuksiksi. 

Sellaisen vesikulkuneuvon, jonka rekiste-
röinti ei ole ollut pakollista ennen tämän  lain 

 voimaantuloa, omistajan  on  tehtävä vesikul-
kuneuvon rekisteröinti-ilmoitus vuoden ku-
luessa tämän  lain  voimaantulosta. 

Moottorivenerekisterissä  olevien vesikul-
kuneuvojen rekisteritietoja koskevan muutos- 
ilmoituksen perusteella annettava rekisterito-
distus  on  maksuton,  jos muutosilmoitus  teh-
dään viimeistään  1  päivällä lokakuuta  2008  ja 
jos  ilmoitus koskee moottorivenerekisterissä 
olevien rekisteritietojen saattanlista tämän 

 lain  mukaisiksi. Maksuttomuus ei koske  9 
§:n 2  momentissa tarkoitettua rekisteritodis-
tusta. 

Rekisteri npitäjän  on  saatettava rekisteri 
tämän  lain  mukaiseksi neljän vuoden kulues-
sa  lain voinlaantulosta.  

.  

Helsingissä  10  päivänä marraskuuta  2006 	 [1  
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN  

Ministeri Antti  Kallioniäki 



641/2007  

Valtioneuvoston asetus  
vesikulkuneuvorekisteristä  

Annettu Helsingissä  31  päivänä toukokuuta  2007 

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka  on  tehty liikenne-  ja viestintäministeriön  esille-
lystä, säädetään vesikulkuneuvorekisteristä  10  päivänä marraskuuta  2006  annetun  lain 
(976/2006)  nojalla:  

S 

S  

1  

Soveltamisala  

Tässä asetuksessa säädetään vesikul kuneu-
vorekisteristä annetun  lain (976/2006)  mu-
kaisen vesikulkuneuvorekisterin tietojärjes-
telmän toimivuudesta  ja rekisteritoimintojen 

 yhtenäisyydestä vastaavasta viranomaisesta, 
rekisteri  in  tal letettavista  tiedoista, rekisteri-
todistukseen merkittävistä tiedoista, rekisteri- 
tunnuksesta  ja koetunnuksesta  sekä vesikul-
kuneuvoon liittyvien tietojen käytöstä otan-
taperusteena.  

2  

Vastuu  tietojärjestelmän  toimivuudesta  ja  vh- 
tenäisvydestä 

Rekisterin  toteuttamisessa käytetyn tieto- 
järjestelmän toimivuudesta  ja rekisterin  toi-
mintojen yhtenäisyydestä vastaa Länsi- 
Suomen lääninhallitus.  

3  

5) rungon suurin pituus  ja  leveys;  
6) rungon rakennusmateriaali;  
7) rakennusvuosi  ja käyttöönottovuosi;  
8) valmistajan ilmoittama suurin nopeus;  
9) valmistajan ilmoittama suurin sallittu 

henkilöluku  tai  valmistajan ilmoituksen puut-
tuessa luotettava arvio henkilöluvusta;  

10) väri;  
I I) vesikulkuneuvolle  annettu nimi;  
12)  pääasiallinen käyttökunta. 
Vesikulkuneuvon  moottorin  tai  moottorei-

den teknisinä tietoina  ja yksilöintitietoina  re-
ki  sten  in  talletetaan seuraavat tiedot:  

1) tyyppi;  
2) merkki  ja  malli;  
3) vuosimalli;  
4 käyttöönottovuosi; 
5) polttoalne;  
6) valmistajan ilmoittama suurin moottori- 

teho kilowatteina;  
7) tunniste-  tai  muu yksilöintinumero;  
8) moottorin vaihtopäivä. 
Koetunnuksel  la varustetusta vesikulkuneu-

vosta  ei rekisteriin talleteta vesikulkuneuvon 
 ja  moottorin teknisiä eikä yksilöintitietoja.  

4  
Rekisteriin  tal/etettavat vesikulkuneu i'oa  ja 

sen  moo  tt  oria koskevat tiedot  

Vesikulkuneuvon teknisinä tietoina  ja  yksi-
löintitietoina rekisteriin talletetaan seuraavat 
tiedot:  

1) vesikulkuneuvotyyppi;  
2) merkki  ja  malli;  
3) kansirakenne;  
4) runkonumero  tai  muu vastaava yksilöin-

tinumero;  

Rekisteriin  talletetta  vat vesiku/kuneuvon re- 
kisteröintitiedot 

Vesikulkuneuvon  reki steröintitietoina re-
kisteriin talletetaan seuraavat tiedot:  

I)  rek isteritunnus  tai koetunnus; 
2) rekisteröintitapahturnan  luonne;  
3) rekisteristä poistamisen syy; 
4)rekisteritodistukseii kaksoiskappaleen  an-

tamispäivä; 



5) omistusoikeuden saannon laatu;  
6) hallintaoikeuden  laatu;  
7) vireilletulo-  ja rekisteröintipäivä;  
8) rekisterinpitäjää  koskevat tiedot;  
9) lisätiedot  kuten yhteyshenkilöt;  
10) rekisteritodistuksen  tekniset tunniste-

tiedot.  

3) rekisteritodistuksen antamispäivä;  
4) rekisteritodistuksen antajaa  koskevat tie-

dot;  
5) rekisteritodistuksen  tekniset tunnistetie

-dot. 

7 

5 
	

Rekisteritunnus  ja  koetunnus 

Rekisteriin talletettavat muut tiedot  

Jos rekisterinpitäjä  saa ulosottoviranomai-
selta tiedon vesikulkuneuvoon kohdistuvasta 
ulosotosta  tai  muusta täytäntöönpanotoi  mes-
ta,  voidaan rekisteriin tallettaa tieto tästä 
toimenpiteestä, toimenpiteen päivämäärästä 

 ja  viranomaisesta,  jolta  tieto  on  saatu.  
Jos rekisterinpitäjä  saa poliisilta tiedon  ye-

sikulkuneuvon tai  sen  moottorin anastamises
-ta,  voidaan rekisteriin tallettaa tieto anastuk-

sesta, anastuksen ilmoituspäivästä  ja  viran-
omaisesta,  jolta  tieto  on  saatu.  

6 

Rekisteritodistukseen  merkittävät tiedot 

Vesikulkuneuvon 	rekisteritodistukseen  
merkitään seuraavat rekisteriin talletetut tie-
dot:  

1) vesikulkuneuvotyyppi:  
2) rekisteritunnus;  
3) vesikulkuneuvon  merkki  ja  malli;  
4) vesikulkuneuvon runkonumero  tai  muu 

yksilö intinumero;  
5) rungon suurin pituus  ja  leveys;  
6) suurin sallittu  tai  arvioitu henkilöluku;  
7) moottorin tyyppi, merkki  ja  malli sekä 

tunnistenumero  tai  muu yksilöintinumero;  
8) omistajan  ja  haltijan nimi;  
9) rekisteröintipäivämäärä;  
10) rekisteritodistuksen antajaa  koskevat 

tiedot;  
11) rekisteritodistuksen  tekniset tunniste-

tiedot. 
Koetunnuksen  saaneen elinkeinonharjoitta

-jan rekisteritodi stukseen  merkitään seuraavat 
tiedot:  

1) koetunnus;  
2) elinkeinonharjoittajan  nimi  ja  Y-tunnus;  

Rekisteröitävä vesikulkuneuvo  saa rekiste-
ritodistukseen merkityn rekisteritunnuksen, 
joka muodostuu kirjaimesta  ja numerosarjas-
ta  siten, että tunnuksen kirjainosana  on A, H, 
K, L, M, 0, R, S. T, U, V tai X.  Elinkeinon-
harj oittajalle annettavan koetunnuksen kir-
jainosa  on E. 

Rekisteritunnus  määräytyy sattumanvarai-
sesti. Maistraatti voi kuitenkin hakemuksesta 
antaa vesikulkuneuvoa varten tietyn tunnuk-
sen. 

Tunnus  on  merkittävä vesikulkuneuvon 
kummallekin sivulle siten, että  se on vesikul-
kuneuvon  liikkuessa selvästi näkyvissä. Kir-
jaimen  ja  numeroiden tulee olla  sen väriset, 

 että ne hyvin erottuvat taustastaan. 
Tunnuksen numero-  ja kirjainkorkeuden  tu-

lee olla vähintään  7,5  senttimetriä  ja  viiva- 
leveyden vähintään  1,5  senttimetriä. Nume-
roiden  välin  tulee olla vähintään  2  sentti-
metriä sekä kirjain-  la  numero-osan  välin  vä-
hintään  4  senttimetriä  ja  korkeintaan  10 sent-
tirnetriä. 

Tunnuskilven  tulee olla suorakaiteen muo-
toinen, vähintään  12  senttimetrin korkuinen 

 ja  ulottua vähintään  2.5 senttirnetriä  tunnuk-
sen kummallekin puolelle. 

Vesikulkuneuvoon  liittyvien tietojen käyttö 
otantaperusteena 

Tietoja mielipide-  tai markkinatutkimuk-
seen, suoramarkkinointiin  taikka muuhun 
osoitepalveluun  I uovutettaessa  voidaan otan-
taperusteena käyttää  3 §:n  mukaisia vesikul-
kuneuvon  ja  moottorin teknisiä  ja yksilöinti

-tietoja sekä  4 §:ssä  mainittua rekisteritunnus
-ta, rekisteröintipäivää ja rekisteröintitapah-

tuman  luonnetta koskevaa tietoa.  

S 

S  



9  § 	 Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi- 
daan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edel-

Voirnaantulo 	 lyttämiin toimiin. 

Tämä asetus tulee voimaan  1  päivänä loka-
kuuta  2007.  

Helsingissä  31  päivänä toukokuuta  2007  

Ministeri Sirkka-Liisa Anttila  

Merenkulkuneuvos Aila Salminen  

S  

S  
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