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LAKI  
MERENKULKULAITOKSESTA  (2111.2003/939)  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

Hallinnollinen asema 

Merenkulkulaitos  on  liikenne-  ja viestintäministeriön  hallinnonalalla toimiva laitos.  

2 
Merenkulkulaitoksen  tehtävät 

Merenkulkulaitos  vastaa kauppamerenkulun  ja  muun vesiliikenteen toimintaedellytyk-
sistä.  Sen  tehtävänä  on: 

1) huolehtia hallinnoimiensa vesiväylien ylläpidosta  ja  kehittämisestä;  
2) ohjata  ja  valvoa vesiväylänpitoa  koko  maassa;  
3) huolehtia merikartoituksen ylläpidosta  ja  kehittämisestä;  
4) huolehtia alusliikennepalvelujen ylläpidosta  ja  kehittämisestä;  
5) huolehtia vesiliikenteen turvallisuudesta  ja alusturvallisuudesta;  
6) huolehtia vesiliikenteeseen liittyvistä turvatoimista;  
7) huolehtia jäänmurtoon, väyläaluspalveluihin  ja  saariston yhteysalusliikenteeseen 

liittyvistä viranomais-  ja tilaajatehtävistä;  
8) huolehtia niistä luotsaustoimintaan kuuluvista tehtävistä, jotka eivät muun  lain  mu-

kaan kuulu Luotsausliikelaitokselle;  
9) huolehtia alan kansainvälisestä yhteistyöstä;  
10) pitää alusrekisteriä  ja  hoitaa aluskiinnitysasioita; sekä  
11) myöntää merenkulun  ja  muun vesiliikenteen edistämiseen kuuluvia avustuksia. 
Merenkulkulaitos  kerää suunnittelu-  ja valvontatehtäviään  sekä merenkulkutilastojen 

laatimista varten tietoja alusten liikennöinnistä Suomen satamissa  ja aluksissa  kuljetetta-
vista matkustaja-  ja tavaramääristä.  Aluksen omistajat  tai  heidän edustajansa  ja  satamat 
ovat velvollisia antamaan Merenkulkulaitokselle nämä tiedot  ja  ne  on  annettava aluskoh-
taisesti  ja tavararyhmittäin. Merenkulkulaitos  antaa tarkemmat määräykset tietojen ke-
räämisestä  ja  käsittelystä.  

3g  
Johtokunta 

Merenkulkulaitoksen  toimintaa ohjaa  ja  valvoo johtokunta. Johtokunnassa  on  puheen-
johtaja, varapuheenjohtaja  ja  enintään kuusi Merenkulkulaitoksen toimintaan perehty-
nyttä muuta jäsentä, joista yhden tulee edustaa Merenkulkulaitoksen henkilöstöä. Valtio-
neuvosto nimittää johtokunnan jäsenet enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan  ja  määrää 
jäsenistä yhden puheenjohtajaksi  ja  yhden varapuheenjohtajaksi. Johtokunnan tehtävänä 

 on: 
1) päättää Merenkulkulaitoksen toimintalinjoista  ja  tavoitteista ottaen huomioon lii-

kenne-  ja viestintäministeriön  laitokselle asettamat tavoitteet;  
2) päättää Merenkulkulaitoksen hallinnon järjestämisestä;  
3) päättää laitoksen talousarvioehdotuksesta sekä toiminta-  ja  taloussuunnitelmasta;  
4) ohjata  ja  valvoa laitokselle asetettujen tavoitteiden toteuttamista sekä hyväksyä 

tilinpäätös  ja  siihen kuuluva toimintakertomus;  
5) antaa ne laitoksen toimivaltaan kuuluvat määräykset  ja  ohjeet, joita johtokunta ei 

ole siirtänyt pääjohtajan  tai  laitoksen muun virkamiehen annettavaksi;  
6) perustaa  ja  lakkauttaa laitoksen tulosyksiköiden johtajien  virat;  sekä  (2.6.2006/429) 
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7)  käsitellä muita laitoksen kannalta merkittäviä asioita, joiden esittelystä johtokunnalle 
päättää johtokunnan puheenjohtaja  tai  pääjohtaja.  

4 § (2.6.2006/429)  
Pääjohtaja 

Merenkulkulaitoksen  päällikkönä  on  pääjohtaja. Pääjohtajan nimittää valtioneuvosto 
kuultuaan johtokuntaa.  

5 § (2.6.2006/429)  
Tarkemmat säännökset  ja  määräykset 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään Merenkulkulaitoksen johtamisesta  ja sen  tehtä-
vien hoitamisesta, asioiden käsittelemisestä  ja  ratkaisemisesta laitoksessa  ja  henkilöstöä 
koskevista asioista sekä asioiden valvonnasta muissa viranomaisissa  ja  toimituksissa. 

Merenkulkulaitoksen työjärjestyksessä  määrätään tarkemmin laitoksen organisaatiosta 
 ja  muusta sisäisen hallinnon järjestämisestä.  

S 
6 

Voimaantulo  

Tämä laki tulee voimaan  1  päivänä tammikuuta  2004.  
Tällä lailla kumotaan merenkulkulaitoksesta  5  päivänä tammikuuta  1990  annettu laki 

 (13/1990)  siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. 
Ennen  lain  voimaantuloa voidaan ryhtyä  lain  täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-

teisiin. 
Merenkulkulaitokselle  voidaan ennen  lain  voimaantuloa asettaa johtokunta sekä nimit-

tää pääjohtaja  ja  muuta henkilöstöä.  

7 
Siirtymäsäännökset  

Ennen tämän  lain  voimaantuloa Merenkulkulaitokselle syntyneet oikeudet  ja  velvoitteet 
jäävät Merenkulkulaitokselle, jollei ole kysymys pelkästään talvimerenkulun avustamisen,  

5  luotsauksen tai yhteysalusliikenteen  tuotantoa, monitoimimurtajien kaupallista toimintaa 
taikka raskaita väylänhoitoaluksia taikka tutkimusaluksia koskevista sopimuksista  tai  jollei 
sopimuksista toisin ilmene,  ja  niistä päätetään tarkemmin omaisuuden siirron yhteydessä. 

Merenkulkulaitos  avaa talvimerenkulun avustamisen  ja  raskaiden väylänhoitoalusten 
palvelut, alusten hoitopalvelut  ja yhteysalusliikennepalvelut  avoimeen kilpailuun asteittain 
kolmen vuoden kuluessa tämän  lain  voimaantulosta. Merenkulkulaitos voi ennen kuin kil-
pailu  on  kokonaan avointa tehdä suoria neuvottelu-urakkasopimuksia Varustamoliikelai

-toksen  kanssa sellaisista tehtävistä, joita ei ole vielä avattu avoimeen kilpailuun. 
Tämän  lain 2 §:n  mukaisten tehtävien edellyttämät  virat ja työsuhteet  jäävät Meren-

kulkulaitokseen. 
Merenkulkulaitoksen  pääjohtajan  virka  lakkaa  ja virkasuhde  päättyy ilman irtisanomista 

tämän  lain  voimaan tullessa.  

Lain 2.6.2006/429 voimaantulosäännös  kuuluu seuraavasti: 

Tämä laki tulee voimaan  1  päivänä heinäkuuta  2006.  
Valtioneuvoston  tai  ministeriön asetuksessa taikka Merenkulkulaitoksen määräyksissä 



oleva viittaus Merenkulkulaitoksen keskushallintoon  tai  merenkulkupiiriin  tarkoittaa tämän 
 lain  tultua voimaan viittausta Merenkulkulaitokseen. 

Ennen  lain  voimaantuloa voidaan ryhtyä  lain  täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.  

fl  

. 



504/2006  

Valtioneuvoston asetus  
Merenkulkulaitoksesta  

Annettu Helsingissä  21  päivänä kesäkuuta  2006  

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka  on  tehty liikenne-  ja viestintäministeriön esitte-
tysta,  säädetään Merenkulkulaitoksesta  21  päivänä marraskuuta  2003  annetun  lain (939/2003) 
5 §:n  nojalla, sellaisena kuin  se on  laissa  (429/2006),  seuraavasti:  

.  

1  

Tehtävät  

Merenkulkulaitoksesta  annetussa laissa 
 (939/2003)  säädettyjen tehtäviensä toteutta-

miseksi Merenkulkulaitos:  
1) huolehtii hallinnoimiensa meri-  ja sisä-

vesiväylien  sekä kanavien yllapidosta  ja  ke-
hittämisestä;  

2) ohjaa  ja  valvoo muiden väylänpitäjien 
vesiväylien ylläpitoa  ja  vastaa merenkulun 
turvalaitteiden rakentamisesta  ja  asettamises-
ta siten kuin siitä vesilaissa  (264/1961)  ja 

 muualla erikseen säädetään;  
3) huolehtii merikartoituksen ylläpidosta  ja 

 kehittämisestä;  
4) huolehtii 	alusliikennepalvelulaissa 

 (623/2005)  tarkoitetusta alusliikennepalvelu-
jen ylläpidosta  ja  muista alusliikennepalvelu-
laissa laitokselle säädetyistä tehtävistä;  

5) huolehtii alusten ilmoittautumis-  ja reit-
tijakojärjestelmistä;  

6) huolehtii alusturvallisuudesta  ja  veneilyn 
turvallisuudesta sekä niiden valvonnasta;  

7) huolehtii omalta osaltaan alusten  ja sa-
tamarakenteiden turvatoimista ja  niiden val-
vonnasta siten kuin eräiden alusten  ja  niitä 
palvelevien satamarakenteiden turvatoimista 

 ja turvatoimien  valvonnasta annetussa laissa 
 (485/2004)  säädetään;  

8) huolehtii vaarallisten aineiden kuljetuk-
sesta  ja  tilapäisestä säilytyksestä satama-  

alueella annetussa valtioneuvoston asetuk
-sessa  (251/2005)  tarkoitetuista satama-alueen 

turvallisuusselvityksiin liittyvistä tehtävistä;  
9) huolehtii jäänmurtoon liittyvistä viran-

omais-  ja tilaajatehtävistä;  
10) huolehtii väyläaluspalveluihin liittyvis-

tä viranomais-  ja tilaaj atehtävistä; 
il)  huolehtii yhteysalusliikenteen avustuk-

sista sekä muista yhteysalusliikenteeseen liit-
tyvistä viranomais-  ja tilaajatehtävistä;  

12) huolehtii niistä luotsaustoimintaan kuu-
luvista tehtävistä, jotka eivät luotsauslain 

 (940/2003) tai Luotsausli ikelaitoksesta  anne-
tun  lain (938/2003)  mukaan kuulu Luotsaus-
liikelaitokselle;  

13) myöntää itämerenluotsien ohjauskirjat 
 ja  valvoo itämerenluotsaustoimintaa;  

14) huolehtii rannikon turvallisuusradio-
toiminnasta;  

15) pitää alusrekisterilaissa  (512/1993)  tar-
koitettua alusrekisteriä  ja  hoitaa aluskiinni-
tysasioita;  

16) pitää ulkomaanliikenteen kauppa-
alusluettelosta annetussa laissa  (1707/1991) 

 tarkoitettua kauppa-alusluetteloa  ja  päättää 
aluksen merkitsemisestä luetteloon;  

17) myöntää  ja  maksaa ulkomaanliikenteen 
kauppa-alusluettelosta annetussa laissa tar-
koitetun tuen;  

18) jakaa lästimaksusta annetun asetuksen 
 (468/1954)  nojalla suoritettavan avustuksen;  

19) huolehtii merenkulun tilastoista; 
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20) huolehtii toimialansa kehityksen seu-
raamisesta  ja  edistämisestä  ja  tähän liittyväs-
tä tutkimus-  ja kehittämistoiminnasta  sekä 
kansainvälisestä yhteistyöstä sekä  

21) huolehtii muista tehtäviinsä liittyvistä 
viranomaistehtävistä  ja  merenkulun  ja  vesi- 
liikenteen edistämiseen liittyvistä tehtävistä, 
jotka sille erikseen säädetään  ja  määrätään 
sekä liikenne-  ja viestintäministeriön  erik-
seen antamista tehtävistä  ja  toimeksiannoista.  

2  

Johtokunta 

Johtokunnan tehtävistä säädetään Meren-
kulkulaitoksesta annetun  lain 3 §:ssä.  

Liikenne-  ja viestintämin isteriö  vahvistaa 
johtokunnan jäsenten palkkiot.  

3  

Johtokunnan kokoontum  men  ja  päätöksente- 
ko 

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan  tai 
 hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohta-

jan kutsusta. Johtokunta  on kutsuttava  koolle, 
jos  vähintään kaksi jäsentä sitä vaatii. 

Johtokunta  on päätösvaltainen,  kun  sen  ko-
kouksessa  on  läsnä puheenjohtaja  tai  varapu-
heenjohtaja sekä vähintään kolme muuta jä-
sentä. 

Johtokunnan päätökset tehdään yksinker-
taisella äänten enemmistöllä. Aänten men-
nessä tasan päätökseksi tulee  se  mielipide, 

 jota  kokouksen puheenjohtaja  on  kannatta-
nut. 

Johtokunta antaa tarkemmat määräykset 
asioiden käsittelystä johtokunnassa.  

4 

Merenkulkulaitoksen virka,nies/ohto 

Merenkulkulaitosta  johtaa  ja sen  toimin-
nasta vastaa pääjohtaja apunaan Merenkulku- 
laitoksen tulosyksiköiden johtajat ottaen 
huomioon Merenkulkulaitokselle kuuluvat 
tehtävät  ja  sille asetetut tavoitteet. 

Laitoksen johtotehtävissä olevat vastaavat 
heidän johdettavakseen kuuluvan toiminnan  

tuloksellisuudesta, tehokkuudesta  ja  kehittä-
misestä.  

5 

TvOjärjes tvs 

Merenkulkulaitoksen työjärjestyksen  vah-
vistaa pääjohtaja johtokuntaa kuultuaan.  

6  

Asioiden ratkaiseminen 

Merenkulkulaitokselle  kuuluvat  asiat  rat-
kaisee johtokunta taikka pääjohtaja  tai  muu 
virkamies,  jolle  toimivalta  on työjärjestyk-
sessä  annettu. 

Pääjohtaja ratkaisee  asiat,  jotka eivät kuulu 
johtokunnan päätettäviksi  tai  joita ei työjär-
jestyksessä ole annettu muun virkamiehen 
ratkaistaviksi. 

Työjärjestyksessä  määrätään, mitkä käsitel-
tävät  asiat  ratkaistaan esittelystä.  

7  

Kelpo isuusvaatiniukset 

Pääjohtajalta vaaditaan ylempi korkcakou-
lututkinto sekä merenkulun  ja  hallinnon tun-
temusta sekä johtamiskokemusta  ja  käytän-
nössä osoitettua johtamistaitoa. 

Tulosyksikön johtajalta vaaditaan ylempi 
korkeakoulututkinto  tai merikapteeninkirja 

 sekä hyvää perehtyneisyyttä vastuualueensa 
tehtäviin sekä käytännössä osoitettua johta-
mistaitoa.  

8  

Henkilöstön iiim ittäln  men  ja  ottaminen 

Tulosyksikön johtajan nimittää johtokunta. 
Nimittämisestä  enintään vuoden kestävään 

määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää pää-
johtajan osalta liikenne-ja viestintäministeriö 

 sekä Merenkulkulaitoksen tulosyksikön joh-
tajan osalta pääjohtaja. 

Muut virkamiehet  ja työsopimussuhteisen 
 henkilöstön nimittää  tai  ottaa pääjohtaja, joll-

ei työjärjestyksessä toisin määrätä.  

[I  

. 
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9  

Virka vapaudel 

Pääj ohtaj  alle virkavapauden  myöntää lii-
kenne-  ja viestintäministeriö. Virkavapauden, 

 joka kestää yli kaksi vuotta  ja  joka ei perustu 
lakiin  tai virkaehtosopimukseen,  myöntää 
kuitenkin valtioneuvosto. 

Johtokunnan  nimittämälle  virkamiehelle 
 virkavapauden  myöntää pääjohtaja.  

Virkavapauden  myöntämisestä muulle vir-
kamiehelle määrätään  työj ärjestyksesså.  

Mitä tässä pykälässä säädetään  virkamie-
hestä,  koskee  soveltuvin  osin myös työsopi-
mussuhteessa olevaa henkilöstöä.  

10  

Sijaisuudet  

Pääjohtajan ollessa  estyneenä  hänen  sijai-
senaan  toimii liikenne-  ja viestintärninisteri-
ön  määräämä tulosyksikön johtaja. 

Tulosyksikön johtajan sijaisen määrää pää-
johtaja.  

11 §  

Asioiden valvonta muissa viranomaisissa  ja 
 toimituksissa 

Pääjohtaja  tai  hänen  valtuuttamansa  kantaa 
 ja  vastaa valtion puolesta  ja  valvoo tuomiois-

tuimissa, muissa viranomaisissa,  välimies-
menettelyssä  ja  muissa vastaavissa toimituk-
sissa valtion etua  ja  oikeutta  Merenkulkulai-
tosta  koskevissa asioissa.  

l2 

Voimaantulo  

Tämä asetus tulee voimaan  I  päivänä hei-
näkuuta  2006.  

Tällä asetuksella kumotaan  Merenkulkulai-
toksesta  27  päivänä marraskuuta  2003  annet-
tu valtioneuvoston asetus  (981/2003).  

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-
daan ryhtyä  sen  täytäntöönpanon  edellyttä

-mun  toimenpiteisiin. 

1-lelsingissä 21  päivänä kesäkuuta  2006 

Liikenne-  ja viestintäministeri  Susanna  Huovinen  

Hallitusneuvos  Mikael  Nyberg 

S  



Laki  
öljysuojarahastosta  annetun  lain 5 §:n  muuttamisesta 

Annettu Helsingissä  2  päivänä kesäkuuta  2006  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan  öljysuojarahastosta  30  päivänä joulukuuta  2004  annetun  lain (1406/2004) 5  §  

seuraavasti:  

5 

Öljvsuojamnaksun  suuruus  

Öljysuojarahastoon 	peritään 	maahan- 
tuodusta  ja  Suomen kautta kuljetetusta  öl-
jysuojamaksullisesta  öljystä öljysuojamaksua 

 0,50 euroa  jokaiselta täydeltä tonnilta. Maksu 
peritään kaksi nkertaisena,  jos  öljy kuljetetaan 
säiliöaluksella,  jota  ei ole varustettu  koko 
lastisäiliöosan  alueelta kaksoispohjal  la. Jos 

on  epäselvyyttä siitä, onko öljysuojamaksu 
perittävä korotettuna, tulliviranomaisen  on 

 hankittava ennen asian ratkaisemista lausunto 
Merenkulkulaitokselta. Merenkulku laitos an-
taa myös tarvittaessa tarkemmat määräykset 
siitä, milloin säiliöaluksella  on  katsottava 
olevan kaksoispohja. 

Tämä laki tulee voimaan  I  päivänä heinä-
kuuta  2006.  

SI 

Helsingissä  2  päivänä kesäkuuta  2006  

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 
	

SI  

Liikenne-  ja viestintäministeri  Susanna  Huoi'inen  
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