Rinnakkaistekstit

2.
Laki
aluevalvontalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan aluevalvontalain (755/2000) 24 a–c, 26, 30 a, 34 a ja 37 §, sellaisina kuin niistä
ovat 24 a–24 c, 30 a, 34 a ja 37 § laissa 195/2015, sekä
lisätään uusi 30 b §, seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus

24 a §

24 a §

Nimetyn ilmaliikennepalvelujen tarjoajan ja
ilmatilan hallintayksikön aluevalvontatehtävät

Alusliikennepalvelujen tarjoajan, nimetyn ilmaliikennepalvelujen tarjoajan ja ilmatilan
hallintayksikön tehtävät

Ilmailulaissa tarkoitettu ilmaliikennepalvelujen tarjoaja sekä ilmatilan joustavaa käyttöä
koskevista yhteisistä säännöistä annetussa
komission asetuksessa (EY) N:o 2150/2005
tarkoitettu ilmatilan hallintayksikkö avustavat aluevalvontaviranomaisia hoitamalla tässä laissa tarkoitettuja aluevalvontatehtäviä
omalla toimialallaan, ei kuitenkaan merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältävää tehtävää.

Alusliikennepalvelulaissa tarkoitettu alusliikennepalvelujen tarjoaja ja ilmailulaissa
tarkoitettu ilmaliikennepalvelujen tarjoaja
sekä ilmatilan joustavaa käyttöä koskevista
yhteisistä säännöistä annetussa komission
asetuksessa (EY) N:o 2150/2005 tarkoitettu
ilmatilan hallintayksikkö avustavat aluevalvontaviranomaisia hoitamalla tässä laissa
tarkoitettuja tehtäviä omalla toimialallaan, ei
kuitenkaan merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältävää tehtävää.

24 b §

24 b §

Aluerikkomuksesta ja alueloukkauksesta ilmoittaminen

Aluerikkomuksesta ja alueloukkauksesta ilmoittaminen

Ilmaliikennepalvelujen tarjoajan ja ilmatilan hallintayksikön on ilmoitettava sotilas- tai
rajavartioviranomaiselle
havaitsemastaan
aluerikkomuksesta ja alueloukkauksesta taikka aluerikkomuksen tai alueloukkauksen
uhasta sekä ryhdyttävä käytettävissään olevin
keinoin toimenpiteisiin aluerikkomuksen ja
alueloukkauksen estämiseksi.

Alusliikennepalvelujen tarjoajan, ilmaliikennepalvelujen tarjoajan ja ilmatilan hallintayksikön on ilmoitettava sotilas- tai Rajavartioviranomaiselle havaitsemastaan aluerikkomuksesta ja alueloukkauksesta taikka
aluerikkomuksen tai alueloukkauksen uhasta
sekä ryhdyttävä käytettävissään olevin keinoin toimenpiteisiin aluerikkomuksen ja
alueloukkauksen estämiseksi.

Voimassa oleva laki

Ehdotus

24 c §

24 c §

Valtion ilma-aluksen aluevalvontatehtävän
turvaaminen

Valtion ilma-aluksen ja merialueella tapahtuvan aluevalvontatehtävän turvaaminen

Ilmaliikennepalvelujen tarjoajan ja ilmatilan hallintayksikön on turvattava aluevalvontaviranomaisen pyynnöstä ilmatilan esteetön
käyttö aluevalvontatehtävää suorittavalle valtionilma-alukselle.
Siviili- ja sotilasilmailun yhteensovittamisesta säädetään ilmailulain 107 §:ssä.

Ilmaliikennepalvelujen tarjoajan ja ilmatilan hallintayksikön on turvattava aluevalvontaviranomaisen pyynnöstä ilmatilan esteetön
käyttö aluevalvontatehtävää suorittavalle valtionilma-alukselle.
Siviili- ja sotilasilmailun yhteensovittamisesta säädetään ilmailulain 107 §:ssä.
Liikenneviraston on alusliikennepalvelujen
tarjoajan avustamana turvattava aluevalvontaviranomaisen pyynnöstä merialueen esteetön käyttö aluevalvontatehtävää suorittavalle
valtionalukselle.

26 §

26 §

Vesiliikenteen tilapäinen keskeyttäminen

Vesiliikenteen tilapäinen keskeyttäminen

Puolustusministeriö voi valtakunnan turvallisuuden kannalta välttämättömistä syistä
enintään seitsemäksi vuorokaudeksi kerrallaan kieltää vesiliikenteen sellaisella rajoitetulla Suomen aluevesien osalla, jolla aluevalvontaviranomaisen sotilaallisten voimakeinojen käyttö tai niiden käyttöön liittyvät vaikutuksiltaan merkittävät harjoitukset voivat
vaarantaa vesillä liikkuvien turvallisuutta.
Ennen 1 momentissa tarkoitetun päätöksen
tekemistä on kuultava merenkulkuviranomaisia. Merenkulkuviranomaiset vastaavat 1
momentissa tarkoitetun päätöksen tiedottamisesta asianomaisille ja osallistuvat päätöksen
toimeenpanoon.

Puolustusministeriö voi valtakunnan turvallisuuden kannalta välttämättömistä syistä
enintään seitsemäksi vuorokaudeksi kerrallaan kieltää vesiliikenteen sellaisella rajoitetulla Suomen aluevesien osalla, jolla aluevalvontaviranomaisen sotilaallisten voimakeinojen käyttö tai niiden käyttöön liittyvät vaikutuksiltaan merkittävät harjoitukset voivat
vaarantaa vesillä liikkuvien turvallisuutta.
Ennen 1 momentissa tarkoitetun päätöksen
tekemistä on kuultava merenkulkuviranomaisia. Puolustusministeriö voi ennen 1 momentissa tarkoitetun päätöksen tekemistä kuulla
alusliikennepalvelulaissa tarkoitettua alusliikennepalvelujen tarjoajaa. Merenkulkuviranomaiset vastaavat 1 momentissa tarkoitetun päätöksen tiedottamisesta asianomaisille
ja osallistuvat päätöksen toimeenpanoon.
Alusliikennepalvelun tarjoaja toteuttaa
puolustusministeriön tai merenkulkuviranomaisten meriliikenteelle määräämät (meriliikenteen) rajoitukset ja valvoo niiden toteuttamista.

Voimassa oleva laki

Ehdotus

30 a §

30 a §

Aluevalvonnan tilannekuva

Aluevalvonnan tilannekuva

Puolustusvoimien tehtävänä on koota aluevalvonnan tilannekuvaa Suomen alueellisen
koskemattomuuden valvontaa ja turvaamista
ja sitä koskevaa päätöksentekoa sekä muiden
viranomaisten tukemista varten tarpeellisista
aluevalvonnan yhteydessä hankituista tai
muilta aluevalvontaviranomaisilta sekä vieraan valtion viranomaisilta ja kansainvälisiltä
toimielimiltä saaduista tiedoista. Puolustusvoimilla on lisäksi oikeus tilannekuvaa varten saada ilmaliikennepalvelun tarjoajalta ja
lentoaseman pitäjältä tietoja ilmaliikenteestä
sekä muita aluevalvonnan kannalta merkityksellisiä tietoja.

Puolustusvoimien tehtävänä on koota aluevalvonnan tilannekuvaa Suomen alueellisen
koskemattomuuden valvontaa ja turvaamista
ja sitä koskevaa päätöksentekoa sekä muiden
viranomaisten tukemista varten tarpeellisista
aluevalvonnan yhteydessä hankituista tai
muilta aluevalvontaviranomaisilta sekä vieraan valtion viranomaisilta ja kansainvälisiltä
toimielimiltä saaduista tiedoista. Puolustusvoimilla on lisäksi oikeus tilannekuvaa varten saada ilmaliikennepalvelun tarjoajalta ja
lentoaseman pitäjältä tietoja ilmaliikenteestä
sekä muita aluevalvonnan kannalta merkityksellisiä tietoja. Puolustusvoimilla on lisäksi
oikeus tilannekuvaa varten saada korvauksetta alusliikennepalvelujen tarjoajalta tietoja meriliikenteestä sekä muita aluevalvonnan
kannalta merkityksellisiä tietoja.
Tilannekuvatietoihin saa sisältyä henkilötietoja, jos ne liittyvät tässä laissa säädettyihin lupiin tai niitä on tarpeen käsitellä valvottaessa lupaehtojen tai tässä laissa säädettyjen
liikkumis- ja muiden toimintarajoitusten
noudattamista taikka selvitettäessä epäiltyä
aluerikkomusta tai alueloukkausta.

Tilannekuvatietoihin saa sisältyä henkilötietoja, jos ne liittyvät tässä laissa säädettyihin lupiin tai niitä on tarpeen käsitellä valvottaessa lupaehtojen tai tässä laissa säädettyjen
liikkumis- ja muiden toimintarajoitusten
noudattamista taikka selvitettäessä epäiltyä
aluerikkomusta tai alueloukkausta.

(uusi)

30b §
Tiedon tuottaminen, vaaratilanteiden ennaltaehkäiseminen ja alusliikenteen turvaaminen
Liikenneviraston tulee alusliikennepalvelujen tarjoajan avustamana tuottaa tieto Suomen aluevesillä olevasta ja sinne tulossa olevasta alusliikenteestä, ennaltaehkäistä vaaratilanteita sekä turvata alusliikenteen sujuminen normaalioloissa, normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Voimassa oleva laki

Ehdotus

34 a §

34 a §

Voimakeinojen käytön turvaaminen ilmatilassa

Voimakeinojen käytön turvaaminen ilmatilassa ja merialueella

Sen lisäksi, mitä ilmailulaissa säädetään
ilmatilan käytöstä, ilmaliikennepalvelujen
tarjoajan ja ilmatilan hallintayksikön on rajoitettava ilmatilan käyttöä aluevalvontaviranomaisen pyynnöstä tämän lain 31–33
§:ssä säädettyjen voimakeinojen käytön turvaamiseksi ja 34 §:ssä säädetyn vihamielisen
toiminnan torjumiseksi sekä tässä tarkoituksessa varattava ilmatilan esteetön käyttö valtionilma-aluksille.

Sen lisäksi, mitä ilmailulaissa säädetään
ilmatilan käytöstä, ilmaliikennepalvelujen
tarjoajan ja ilmatilan hallintayksikön on rajoitettava ilmatilan käyttöä aluevalvontaviranomaisen pyynnöstä tämän lain 31–33
§:ssä säädettyjen voimakeinojen käytön turvaamiseksi ja 34 §:ssä säädetyn vihamielisen
toiminnan torjumiseksi sekä tässä tarkoituksessa varattava ilmatilan esteetön käyttö valtionilma-aluksille.
Liikenneviraston on alusliikennepalvelujen
tarjoajan avustamana alusliikennettä ohjaamalla rajoitettava merialueen käyttöä aluevalvontaviranomaisen päätöksen mukaisesti
tämän lain 31–33 §:ssä säädettyjen voimakeinojen käytön turvaamiseksi ja 34 §:ssä
säädetyn vihamielisen toiminnan torjumiseksi
sekä tässä tarkoituksessa varattava merialueen esteetön käyttö valtionaluksille.

37 §

37 §

Salassa pidettävien tietojen antaminen aluevalvontatehtävää varten

Salassa pidettävien tietojen antaminen aluevalvontatehtävää varten

Aluevalvontaviranomaisella, ilmaliikennepalvelujen tarjoajalla ja ilmatilan hallintayksiköllä on oikeus salassapitosäännösten estämättä antaa toisilleen 30 a ja 36 a §:ssä tarkoitettuja tietoja, joita tiedon saaja tarvitsee
aluevalvontatehtävässään.

Aluevalvontaviranomaisella, alusliikennepalvelujen tarjoajalla, ilmaliikennepalvelujen tarjoajalla ja ilmatilan hallintayksiköllä
on oikeus salassapitosäännösten estämättä
antaa toisilleen 30 a ja 36 a §:ssä tarkoitettuja
tietoja, joita tiedon saaja tarvitsee aluevalvontatehtävässään.
Tiedot saadaan luovuttaa myös teknisen
Tiedot saadaan luovuttaa myös teknisen
käyttöyhteyden avulla.
käyttöyhteyden avulla.
———
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 20 .
———

3.
Laki
alusliikennepalvelulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan alusliikennepalvelulain (623/2005) 2, 3, 6, 8–11, 14, 16, 17, 17 a, 18, 18 a, 19, 19
a, 20, 20 a–c, 21, 22, 22 a, 22 d, 22 f, 23–26, 28, 29 ja 33 §,
sellaisina kuin niistä ovat 2 § osaksi laeissa 1307/2009, 1237/2011, 225/2012 ja 791/2013, 3
§ osaksi laeissa 791/2013 ja 1313/2016, 8 § osaksi laissa 1237/2011, 11, 20, 20b, 20 c ja 23 §
laissa 1237/2011, 17–19 § osaksi laissa 1313/2016, 17 a § laissa 511/2015, 20 a, 22 a ja 22 d §
laissa 255/2012, 22 f ja 29 § laissa 791/2013, 25 § laissa 1237/2011 sekä 26 ja 28 § osaksi
laissa 1307/2009, ja
lisätään uusi 16 a, 18 a ja 19 a §, seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
2§

2§

Määritelmät

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) alusliikennepalvelulla (Vessel Traffic
Service, VTS) alusliikenteen valvontaa ja ohjausta, jolla on valmiudet toimia vuorovaikutuksessa liikenteen kanssa ja reagoida muuttuviin liikennetilanteisiin;
2) toimivaltaisella viranomaisella liikenneja viestintäministeriötä;

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) alusliikennepalvelulla (Vessel Traffic
Service, VTS) alusliikenteen valvontaa ja ohjausta, jolla on valmiudet toimia vuorovaikutuksessa liikenteen kanssa ja reagoida muuttuviin liikennetilanteisiin;
2) toimivaltaisella viranomaisella Liikenteen turvallisuusvirastoa;
3) alusliikennepalvelun järjestäjällä Liikennevirastoa;
4) perustamispäätöksellä päätöstä, jolla
toimivaltainen viranomainen perustaa alusliikennepalvelun tietylle alueelle;
4) VTS-palveluntarjoajalla; momentin 1
kohdassa tarkoitetun alusliikennepalvelun
tarjoajaa;
5) VTS-alueella aluetta, joka perustamispäätöksellä on vahvistettu VTS-alueeksi ja
jolla ylläpidetään alusliikennepalvelua; VTSalue voidaan jakaa osa-alueisiin tai sektoreihin;
6) VTS-keskuksella keskusta, jossa VTSpalveluntarjoaja ylläpitää alusliikennepalvelua;
7) alusliikenneohjaajalla henkilöä, joka
suorittaa VTS-keskuksessa alusliikennepalveluun kuuluvia tehtäviä ja jolla on tehtävään

3) perustamispäätöksellä päätöstä, jolla
toimivaltainen viranomainen perustaa alusliikennepalvelun tietylle alueelle;
4) VTS-viranomaisella Liikennevirastoa;
5) VTS-alueella aluetta, joka perustamispäätöksellä on vahvistettu VTS-alueeksi ja
jolla ylläpidetään alusliikennepalvelua; VTSalue voidaan jakaa osa-alueisiin tai sektoreihin;
6) VTS-keskuksella keskusta, jossa VTSviranomainen ylläpitää alusliikennepalvelua;
7) alusliikenneohjaajalla henkilöä, joka
suorittaa VTS-keskuksessa alusliikennepalveluun kuuluvia tehtäviä ja jolla on tehtävään

Voimassa oleva laki

Ehdotus

vaadittava pätevyys;
8) VTS-reittisuunnitelmalla alusliikenneohjaajan ja aluksen päällikön sopimaa aluksen
reittiä VTS-alueella;
9) VTS-tilannekuvalla VTS-keskuksessa ylläpidettävää tilannekuvaa VTS-alueella olevista aluksista ja niiden liikkeistä sekä muista
liikenteeseen vaikuttavista seikoista;
10) reititysjärjestelmällä yhden tai useamman reitin tai reititystoimenpiteen muodostamaa järjestelmää, jolla pyritään vähentämään onnettomuusriskiä; siihen voi kuulua
reittijakojärjestelmiä, kaksisuuntaisia reittejä,
suositeltuja reittejä, kierrettäviä ja vältettäviä
alueita, rannikkoliikennevyöhykkeitä, liikenneympyröitä, varoalueita ja syvävesireittejä
(DW-reittejä);
11) onnettomuudella merionnettomuuksien
ja vaaratilanteiden tutkintaa koskevassa Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) säännöstössä tarkoitettua onnettomuutta;
12) avun tarpeessa olevalla aluksella alusta
sellaisessa tilanteessa, joka saattaa johtaa
aluksen menettämiseen tai aiheuttaa vaaraa
ympäristölle tai merenkululle;
13) suojapaikalla VTS-viranomaisen merihädässä olevien alusten vastaanottamista varten osoittamaa satamaa, sataman osaa tai
muuta suojaavaa laituri- tai ankkuripaikkaa
tai mitä tahansa muuta suojaisaa aluetta;
14) laivaajalla sitä, joka luovuttaa tavaran
kuljetettavaksi meritse;
15) liikenteenharjoittajalla alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain (370/1995) 2
§:ssä määriteltyä laivanisäntää;
16) asiamiehellä henkilöä, jolla on valtuudet tai lupa toimittaa tietoja aluksen liikenteenharjoittajan nimissä;
17) vaarallisella aineella IMO:n IMDGsäännöstössä, IBC-säännöstön 17 luvussa,
IGC-säännöstön 19 luvussa ja IMSBCsäännöstössä tarkoitettuja vaarallisia aineita;
18) ympäristöä pilaavalla aineella MARPOL 73/78 -yleissopimuksen I liitteessä määriteltyjä öljyjä, mainitun yleissopimuksen II
liitteessä määriteltyjä haitallisia nestemäisiä
aineita ja mainitun yleissopimuksen III liitteessä määriteltyjä haitallisia aineita;
19) MARPOL 73/78 -yleissopimuksella
alusten aiheuttaman meren pilaantumisen eh-

vaadittava pätevyys;
8) VTS-reittisuunnitelmalla alusliikenneohjaajan ja aluksen päällikön sopimaa aluksen
reittiä VTS-alueella;
9) VTS-tilannekuvalla VTS-keskuksessa ylläpidettävää tilannekuvaa VTS-alueella olevista aluksista ja niiden liikkeistä sekä muista
liikenteeseen vaikuttavista seikoista;
10) reititysjärjestelmällä yhden tai useamman reitin tai reititystoimenpiteen muodostamaa järjestelmää, jolla pyritään vähentämään onnettomuusriskiä; siihen voi kuulua
reittijakojärjestelmiä, kaksisuuntaisia reittejä,
suositeltuja reittejä, kierrettäviä ja vältettäviä
alueita, rannikkoliikennevyöhykkeitä, liikenneympyröitä, varoalueita ja syvävesireittejä
(DW-reittejä);
11) onnettomuudella merionnettomuuksien
ja vaaratilanteiden tutkintaa koskevassa Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) säännöstössä tarkoitettua onnettomuutta;
12) avun tarpeessa olevalla aluksella alusta
sellaisessa tilanteessa, joka saattaa johtaa
aluksen menettämiseen tai aiheuttaa vaaraa
ympäristölle tai merenkululle;
13) suojapaikalla Liikenneviraston merihädässä olevien alusten vastaanottamista varten
osoittamaa satamaa, sataman osaa tai muuta
suojaavaa laituri- tai ankkuripaikkaa tai mitä
tahansa muuta suojaisaa aluetta;
14) laivaajalla sitä, joka luovuttaa tavaran
kuljetettavaksi meritse;
15) liikenteenharjoittajalla alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain (370/1995) 2
§:ssä määriteltyä laivanisäntää;
16) asiamiehellä henkilöä, jolla on valtuudet tai lupa toimittaa tietoja aluksen liikenteenharjoittajan nimissä;
17) vaarallisella aineella IMO:n IMDGsäännöstössä, IBC-säännöstön 17 luvussa,
IGC-säännöstön 19 luvussa ja IMSBCsäännöstössä tarkoitettuja vaarallisia aineita;
18) ympäristöä pilaavalla aineella MARPOL 73/78 -yleissopimuksen I liitteessä määriteltyjä öljyjä, mainitun yleissopimuksen II
liitteessä määriteltyjä haitallisia nestemäisiä
aineita ja mainitun yleissopimuksen III liitteessä määriteltyjä haitallisia aineita;
19) MARPOL 73/78 -yleissopimuksella
alusten aiheuttaman meren pilaantumisen eh-

Voimassa oleva laki

Ehdotus

käisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvää vuoden
1978 pöytäkirjaa (SopS 51/1983) ja siihen
myöhemmin tehtyjä muutoksia;
20) ilmoitusmuodollisuusdirektiivillä jäsenvaltioiden satamiin saapuvia ja/tai satamista lähteviä aluksia koskevista ilmoitusmuodollisuuksista ja direktiivin 2002/6/EY
kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2010/65/EU siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen;
21) seurantadirektiivillä alusliikennettä
koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän perustamisesta sekä neuvoston asetuksen 93/75/ETY kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä
2002/59/EY siihen myöhemmin tehtyine
muutoksineen;
22) meriliikenteen tilastodirektiivillä tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2009/42/EY;
23) Schengenin rajasäännöstöllä henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö)
annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetusta (EY) N:o 562/2006;
24) turvatoimiin liittyvillä ilmoituksilla
eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien
turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta
annetussa laissa (485/2004) tarkoitettuja
aluksen ilmoituksia;
25) alusjätteisiin liittyvillä ilmoituksilla
merenkulun
ympäristönsuojelulaissa
(1672/2009) tarkoitettuja aluksen ilmoituksia;
26) SafeSeaNet -järjestelmällä seurantadirektiivissä tarkoitettua unionin merenkulun
tiedonvaihtojärjestelmää, joka koostuu komission hallinnoimasta keskusjärjestelmästä
ja jäsenvaltioiden kansallisista järjestelmistä;
27) säännöllisellä liikenteellä sarjaa matkoja, jotka liikennöidään kahden tai useamman saman sataman välillä joko julkaistun
aikataulun mukaisesti tai niin säännöllisesti
tai usein, että matkoista muodostuu järjestelmällinen sarja.

käisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvää vuoden
1978 pöytäkirjaa (SopS 51/1983) ja siihen
myöhemmin tehtyjä muutoksia;
20) ilmoitusmuodollisuusdirektiivillä jäsenvaltioiden satamiin saapuvia ja/tai satamista lähteviä aluksia koskevista ilmoitusmuodollisuuksista ja direktiivin 2002/6/EY
kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2010/65/EU siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen;
21) seurantadirektiivillä alusliikennettä
koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän perustamisesta sekä neuvoston asetuksen 93/75/ETY kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä
2002/59/EY siihen myöhemmin tehtyine
muutoksineen;
22) meriliikenteen tilastodirektiivillä tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2009/42/EY;
23) Schengenin rajasäännöstöllä henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö)
annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetusta (EY) N:o 562/2006;
24) turvatoimiin liittyvillä ilmoituksilla
eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien
turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta
annetussa laissa (485/2004) tarkoitettuja
aluksen ilmoituksia;
25) alusjätteisiin liittyvillä ilmoituksilla
merenkulun
ympäristönsuojelulaissa
(1672/2009) tarkoitettuja aluksen ilmoituksia;
26) SafeSeaNet -järjestelmällä seurantadirektiivissä tarkoitettua unionin merenkulun
tiedonvaihtojärjestelmää, joka koostuu komission hallinnoimasta keskusjärjestelmästä
ja jäsenvaltioiden kansallisista järjestelmistä;
27) säännöllisellä liikenteellä sarjaa matkoja, jotka liikennöidään kahden tai useamman saman sataman välillä joko julkaistun
aikataulun mukaisesti tai niin säännöllisesti
tai usein, että matkoista muodostuu järjestelmällinen sarja.

Voimassa oleva laki

Ehdotus
3§

3§

Soveltamisala

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan Suomen vesialueella
ja Saimaan kanavan vuokra-alueella ylläpidettävään alusliikennepalveluun ja alusliikenteen tilapäiseen ohjaamiseen erityistilanteissa.
Lakia sovelletaan myös VTS-viranomaisen
suorittamaan, Suomen vesialueen ulkopuolelle perustettujen alusten pakollisten ilmoittautumisjärjestelmien ja reititysjärjestelmien
noudattamisen valvontaan.
Lakia sovelletaan merenkulun tiedonhallintaan ja ilmoitusvelvollisuuksiin, jotka koskevat Suomen satamissa käyviä meriliikenteessä olevia aluksia.
Lakia ei kuitenkaan sovelleta, ellei tässä
laissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä
tai määräyksissä tai tässä laissa tarkoitetuissa
alusliikennepalveluun osallistumista tai ilmoitusvelvollisuuksia koskevissa säännöksissä toisin säädetä:
1) sota-aluksiin, puolustusvoimien aluksiin, rajavartiolaitoksen aluksiin eikä muiden
viranomaisten aluksiin, joita ei käytetä kaupallisiin palveluihin;
2) kalastusaluksiin, perinnealuksiin, alle
45 metriä pitkiin huvialuksiin;
3) hinaajiin silloin, kun ne siirtyvät ilman
lastia ja hinattavaa kahden suomalaisen sataman välillä.
Sen estämättä, mitä tässä laissa säädetään
alusliikennepalvelun ylläpitämisestä, satamaalueella alusliikenteen valvontaa ja ohjausta
saavat harjoittaa myös satamanpitäjät.
Aluksen turvatoimiin, alusjätteisiin, luotsaukseen, tullaukseen ja Schengenin rajasäännöstöön liittyvistä ilmoituksista säädetään
erikseen.

Tätä lakia sovelletaan Suomen vesialueella
ja Saimaan kanavan vuokra-alueella ylläpidettävään alusliikennepalveluun ja alusliikenteen tilapäiseen ohjaamiseen erityistilanteissa.
Lakia
sovelletaan
myös
VTSpalveluntarjoajan suorittamaan, Suomen vesialueen ulkopuolelle perustettujen alusten
pakollisten ilmoittautumisjärjestelmien ja reititysjärjestelmien noudattamisen valvontaan.
Lakia sovelletaan merenkulun tiedonhallintaan ja ilmoitusvelvollisuuksiin, jotka koskevat Suomen satamissa käyviä meriliikenteessä olevia aluksia.
Lakia ei kuitenkaan sovelleta, ellei tässä
laissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä
tai määräyksissä tai tässä laissa tarkoitetuissa
alusliikennepalveluun osallistumista tai ilmoitusvelvollisuuksia koskevissa säännöksissä toisin säädetä:
1) sota-aluksiin, puolustusvoimien aluksiin, Rajavartiolaitoksen aluksiin eikä muiden viranomaisten aluksiin, joita ei käytetä
kaupallisiin palveluihin;
2) kalastusaluksiin, perinnealuksiin, alle
45 metriä pitkiin huvialuksiin;
3) hinaajiin silloin, kun ne siirtyvät ilman
lastia ja hinattavaa kahden suomalaisen sataman välillä.
Sen estämättä, mitä tässä laissa säädetään
alusliikennepalvelun ylläpitämisestä, satamaalueella alusliikenteen valvontaa ja ohjausta
saavat harjoittaa myös satamanpitäjät.
Aluksen turvatoimiin, alusjätteisiin, luotsaukseen, tullaukseen ja Schengenin rajasäännöstöön liittyvistä ilmoituksista säädetään
erikseen.

6§

6§

Navigointiapu

Navigointiapu

Navigointiapua annetaan tunnistetulle alukNavigointiapua annetaan tunnistetulle alukselle sen pyynnöstä tai VTS-viranomaisen selle
sen
pyynnöstä
tai
VTShavaitessa sen tarpeelliseksi vaikeissa me- palveluntarjoajan havaitessa sen tarpeellirenkulullisissa tilanteissa tai sää- ja jää- seksi vaikeissa merenkulullisissa tilanteissa
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olosuhteissa. Navigointiapu on vain päämäärähakuista ja ohjeellista.
VTS-viranomaisen viestissä alukselle tulee
ilmetä aluksen nimi, milloin navigointiapu
alkaa ja loppuu sekä havaintoväline, johon
navigointiapu perustuu. Lisäksi alusliikenneohjaajan ja aluksen päällikön tulee sopia yhteydenpidon menettelytavoista sekä aluksen
VTS-reittisuunnitelmasta VTS-alueella.
Navigointiapuna voidaan antaa:
1) tietoja aluksen suunnasta ja nopeudesta;
2) tietoja aluksen sijainnista väylälinjan tai
VTS-reittisuunnitelman mukaisen käännöspisteen suhteen;

tai sää- ja jääolosuhteissa. Navigointiapu on
vain päämäärähakuista ja ohjeellista.
VTS-palveluntarjoajan viestissä alukselle
tulee ilmetä aluksen nimi, milloin navigointiapu alkaa ja loppuu sekä havaintoväline, johon navigointiapu perustuu. Lisäksi alusliikenneohjaajan ja aluksen päällikön tulee sopia yhteydenpidon menettelytavoista sekä
aluksen VTS-reittisuunnitelmasta VTSalueella.
Navigointiapuna voidaan antaa:
1) tietoja aluksen suunnasta ja nopeudesta;
2) tietoja aluksen sijainnista väylälinjan tai
VTS-reittisuunnitelman mukaisen käännöspisteen suhteen;
3) tietoja aluksen läheisyydessä olevien
3) tietoja aluksen läheisyydessä olevien
muiden alusten sijainnista, tunnistetiedoista muiden alusten sijainnista, tunnistetiedoista
ja aikeista; sekä
ja aikeista; sekä
4) varoituksia tietylle alukselle.
4) varoituksia tietylle alukselle.
8§

8§

Perustamispäätös

Perustamispäätös

Toimivaltainen viranomainen perustaa
alusliikennepalvelun tietylle alueelle. Ennen
alusliikennepalvelun perustamista toimivaltaisen viranomaisen on selvitettävä sen tarpeellisuus. Tässä tarkoituksessa on selvitettävä:
1) alusliikennepalvelun turvallisuutta ja tehokkuutta edistävät vaikutukset sekä viranomaisten välinen yhteistyö ja muut alusliikenteeseen liittyvät palvelut alueella; sekä

Toimivaltainen viranomainen perustaa
alusliikennepalvelun tietylle alueelle. Ennen
alusliikennepalvelun perustamista toimivaltaisen viranomaisen on selvitettävä sen tarpeellisuus. Tässä tarkoituksessa on selvitettävä:
1) alusliikennepalvelun turvallisuutta ja tehokkuutta edistävät vaikutukset sekä viranomaisten ja VTS-palveluntarjoajan välinen
yhteistyö ja muut alusliikenteeseen liittyvät
palvelut alueella; sekä
2) alueella olevat reititysjärjestelmät, nopeusrajoitukset ja muut liikennettä ohjaavat tai
rajoittavat seikat.
Perustamispäätöksessä on vahvistettava:
1) alusliikennepalvelua ylläpitävä VTSpalveluntarjoaja;
2) yhteistoimintasopimus, jos alusliikennepalvelua ylläpidetään 16 §:n mukaisesti yhteistyössä muun viranomaisen tai satamanpitäjän kanssa;
3) annettavat alusliikennepalvelut ja missä
laajuudessa niitä annetaan;
4) VTS-alue sekä pakolliset ilmoittautumispisteet ja reitit;
5) VTS-palveluntarjoajan henkilöstön vä-

2) alueella olevat reititysjärjestelmät, nopeusrajoitukset ja muut liikennettä ohjaavat tai
rajoittavat seikat.
Perustamispäätöksessä on vahvistettava:
1) alusliikennepalvelua ylläpitävä VTSviranomainen;
2) yhteistoimintasopimus, jos alusliikennepalvelua ylläpidetään 16 §:n mukaisesti yhteistyössä muun viranomaisen tai satamanpitäjän kanssa;
3) annettavat alusliikennepalvelut ja missä
laajuudessa niitä annetaan;
4) VTS-alue sekä pakolliset ilmoittautumispisteet ja reitit;
5) VTS-viranomaisen henkilöstön vähim-
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mäislukumäärä ja pätevyydet;
6) VTS-viranomaisen toimintatavat ja toiminta-ajat;
7) VTS-keskuksen sijainti sekä VTSkeskuksen ja VTS-alueen tekniset järjestelmät; sekä
8) alusliikennepalvelun edellyttämät alusten ilmoittautumista koskevat tarkemmat
määräykset ja käytettävät radiokanavat.

himmäislukumäärä ja pätevyydet;
6) VTS-palveluntarjoajan toimintatavat ja
toiminta-ajat;
7) VTS-keskuksen sijainti sekä VTSkeskuksen ja VTS-alueen tekniset järjestelmät;
8) alusliikennepalvelun edellyttämät alusten ilmoittautumista koskevat tarkemmat
määräykset ja käytettävät radiokanavat; sekä
9) edellä 7 §:ssä säädetyt pysyvät liikennejärjestelyt.
Toimivaltainen viranomainen voi vahvistaa
Toimivaltainen viranomainen voi vahvistaa
VTS-alueen sektoreille ja osa-alueille eri VTS-alueen sektoreille ja osa-alueille eri
alusliikennepalveluja.
alusliikennepalveluja.
9§

9§

Perustamispäätöksen muuttaminen tai peruuttaminen

Perustamispäätöksen muuttaminen tai peruuttaminen

Toimivaltainen viranomainen voi VTSviranomaisen esityksestä muuttaa perustamispäätöstä tai peruuttaa sen.
Toimivaltainen viranomainen voi lisäksi
muuttaa perustamispäätöstä tai peruuttaa sen,
jos alusliikennepalvelua ei ylläpidetä perustamispäätöksen mukaisesti.

Toimivaltainen viranomainen voi VTSpalveluntarjoajan esityksestä muuttaa perustamispäätöstä tai peruuttaa sen.
Toimivaltainen viranomainen voi lisäksi
muuttaa perustamispäätöstä tai peruuttaa sen,
jos alusliikennepalvelua ei ylläpidetä perustamispäätöksen mukaisesti.

10 §

10 §

Perustamispäätöksestä, sen muuttamisesta
tai peruuttamisesta tiedottaminen

Perustamispäätöksestä, sen muuttamisesta
tai peruuttamisesta tiedottaminen

VTS-viranomaisen on tiedotettava kansalliToimivaltaisen viranomaisen on tiedotettasissa ja kansainvälisissä VTS-julkaisuissa va kansallisissa ja kansainvälisissä VTSalusliikennepalvelun perustamispäätöksestä, julkaisuissa alusliikennepalvelun perustamissen muuttamisesta tai sen peruuttamisesta.
päätöksestä, sen muuttamisesta tai sen peruuttamisesta.
Toimivaltainen viranomainen voi antaa
edellä 1 momentissa säädetyn tiedotusvelvollisuuden VTS-palveluntarjoajan tehtäväksi 8
§:ssä säädetyssä perustamispäätöksessä.
11 §

11 §

Alusliikenneohjaajan pätevyys ja työpaikkakoulutus

Alusliikenneohjaajan pätevyys ja työpaikkakoulutus

Alusliikenneohjaajalla tulee olla sellainen

Alusliikenneohjaajalla tulee olla sellainen
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pätevyys, että hän pystyy alusliikennepalvelun turvalliseen ja tehokkaaseen hoitamiseen.
Alusliikenneohjaajana saa toimia henkilö,
jolla on voimassa oleva Liikenteen turvallisuusviraston myöntämä alusliikenneohjaajan
pätevyystodistus ja joka on suorittanut alusliikenneohjaajan
työpaikkakoulutuksen.
VTS-viranomainen tekee pätevyystodistukseen merkinnän suoritetusta työpaikkakoulutuksesta.
VTS-viranomaisella on oltava työpaikkakoulutuksen ylläpitoa ja kehittämistä varten
laatujärjestelmä. Laatujärjestelmä on annettava Liikenteen turvallisuusviraston arvioitavaksi vähintään kerran viidessä vuodessa.
Alusliikenneohjaajan työpaikkakoulutuksen ylläpitoa ja kehittämistä varten laaditusta
laatujärjestelmästä säädetään valtioneuvoston
asetuksella.

pätevyys, että hän pystyy alusliikennepalvelun turvalliseen ja tehokkaaseen hoitamiseen.
Alusliikenneohjaajana saa toimia henkilö,
jolla on voimassa oleva Liikenteen turvallisuusviraston myöntämä alusliikenneohjaajan
pätevyystodistus ja joka on suorittanut alusliikenneohjaajan työpaikkakoulutuksen. VTSpalveluntarjoaja tekee pätevyystodistukseen
merkinnän suoritetusta työpaikkakoulutuksesta.
VTS-palveluntarjoajalla on oltava työpaikkakoulutuksen ylläpitoa ja kehittämistä varten laatujärjestelmä. Laatujärjestelmä on annettava Liikenteen turvallisuusviraston arvioitavaksi vähintään kerran viidessä vuodessa.
Alusliikenneohjaajan työpaikkakoulutuksen ylläpitoa ja kehittämistä varten laaditusta
laatujärjestelmästä säädetään valtioneuvoston
asetuksella.

14 §

14 §

Alusliikenneohjaajan pätevyystodistuksen
voimassaolo ja uusiminen

Alusliikenneohjaajan pätevyystodistuksen
voimassaolo ja uusiminen

Alusliikenneohjaajan
pätevyystodistus
myönnetään määräajaksi, enintään viideksi
vuodeksi, ja se voidaan hakemuksesta uusia.
Pätevyystodistuksen uusimisen edellytyksenä on, että hakija osoittaa säilyttäneensä
ammattitaitonsa ja että hän on suorittanut hyväksytysti alusliikenneohjaajan ammatillisen
täydennyskoulutuksen.
VTS-viranomaisen tulee suorittaa vuosittain pätevyyden ja osaamisen arviointia ja
tehdä siitä merkintä pätevyystodistukseen.
Jos henkilö on yhtäjaksoisesti poissa yli 12
kuukautta työstä, johon hän on saanut kelpuutusmerkinnän, tulee hänen ennen työn
uudelleen aloittamista suorittaa hyväksytysti
työpaikkakoulutusjakso.
Pätevyystodistuksen uusimiseen liittyvästä
pätevyyden ja osaamisen arvioinnista, työpaikkakoulutuksesta sekä ammatillisesta täydennyskoulutuksesta säädetään tarkemmin
valtioneuvoston asetuksella.

Alusliikenneohjaajan
pätevyystodistus
myönnetään määräajaksi, enintään viideksi
vuodeksi, ja se voidaan hakemuksesta uusia.
Pätevyystodistuksen uusimisen edellytyksenä on, että hakija osoittaa säilyttäneensä
ammattitaitonsa ja että hän on suorittanut hyväksytysti alusliikenneohjaajan ammatillisen
täydennyskoulutuksen.
VTS-palveluntarjoajan tulee suorittaa vuosittain pätevyyden ja osaamisen arviointia ja
tehdä siitä merkintä pätevyystodistukseen.
Jos henkilö on yhtäjaksoisesti poissa yli 12
kuukautta työstä, johon hän on saanut kelpuutusmerkinnän, tulee hänen ennen työn
uudelleen aloittamista suorittaa hyväksytysti
työpaikkakoulutusjakso.
Pätevyystodistuksen uusimiseen liittyvästä
pätevyyden ja osaamisen arvioinnista, työpaikkakoulutuksesta sekä ammatillisesta täydennyskoulutuksesta säädetään tarkemmin
valtioneuvoston asetuksella.
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16 §

16 §

Alusliikennepalvelun ylläpito

Alusliikennepalvelun ylläpito

VTS-viranomaisen tulee ylläpitää alusliikennepalvelua VTS-alueellaan tämän lain ja
sen nojalla annettujen säännösten sekä 8
§:ssä tarkoitetun perustamispäätöksen mukaisesti sekä valvoa ja ohjata alusliikennettä
VTS-keskuksessa ylläpidettävän tilannekuvan perusteella. VTS-viranomaisen tulee
varmistua VTS-alueensa palvelutason riittävyydestä liikenteen suhteen.
VTS-viranomainen voi yhteistoimintasopimuksen nojalla ylläpitää alusliikennepalvelua yhteistyössä muiden viranomaisten tai satamanpitäjien kanssa. VTS-viranomainen
vastaa siinäkin tapauksessa alusliikennepalvelun ylläpitämisestä.
Alusliikenneohjaajaan sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä.

VTS-palveluntarjoajan tulee ylläpitää alusliikennepalvelua VTS-alueellaan tämän lain
ja sen nojalla annettujen säännösten sekä 8
§:ssä tarkoitetun perustamispäätöksen mukaisesti sekä valvoa ja ohjata alusliikennettä
VTS-keskuksessa ylläpidettävän tilannekuvan perusteella. VTS-palveluntarjoajan tulee
varmistua VTS-alueensa palvelutason riittävyydestä liikenteen suhteen.
VTS-palveluntarjoaja voi yhteistoimintasopimuksen nojalla ylläpitää alusliikennepalvelua yhteistyössä viranomaisten tai satamanpitäjien kanssa. VTS-palveluntarjoaja
vastaa siinäkin tapauksessa alusliikennepalvelun ylläpitämisestä.
Alusliikenneohjaajaan sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä hänen suorittaessaan lain nojalla hänelle
säädettyjä tehtäviä.
VTS-palveluntarjoajan on tallennettava
VTS-alueen tilannekuva ja siihen liittyvä
VHF-radioliikenne. Tallenteita on säilytettävä 30 vuorokautta. Tallenteiden julkisuudesta
on voimassa, mitä viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetussa laissa (621/1999)
säädetään.
VTS-palveluntarjoajan on huolehdittava
käyttämiinsä viestintäverkkoihin ja tietojärjestelmiin kohdistuvien riskien hallinnasta.
Liikennevirasto vastaa liikenteenohjauspalvelujen järjestämisestä hallinnoimillaan
vesiväylillä ottaen huomioon toimivaltaisen
viranomaisen edellä 8 §:ssä säädetyn perustamispäätöksen.

VTS-viranomaisen on tallennettava VTSalueen tilannekuva ja siihen liittyvä VHFradioliikenne. Tallenteita on säilytettävä 30
vuorokautta. Tallenteiden julkisuudesta on
voimassa, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään.

(uusi)

16 a §
Meritilannekuva
Liikenneviraston tulee tuottaa ajantasaista
meriliikenteen tilannekuvaa alusliikennepalvelujen tarjoajan avustamana puolustus- ja
turvallisuusviranomaisille.
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17 §

17 §

Alusliikenteen tilapäinen ohjaaminen erityistilanteissa

Alusliikenteen tilapäinen ohjaaminen erityistilanteissa

VTS-viranomainen voi tarvittaessa poikkeavien sää-, jää- tai vedenkorkeusolosuhteiden vuoksi tai VTS-alueella olevan erikoiskuljetuksen taikka meripelastustapahtuman
tai muun liikennettä rajoittavan tai vaarantavan seikan vuoksi tilapäisesti määrätä:
1) vesialueen, väylän tai väylän osan suljettavaksi tai avattavaksi;
2) aluksia ankkurointipaikalle tai takaisin
laituriin; sekä
3) nopeusrajoituksia vesialueella tai väylällä.

Liikennevirasto voi poikkeavien sää-, jäätai vedenkorkeusolosuhteiden vuoksi tai
VTS-alueella olevan erikoiskuljetuksen taikka meripelastustapahtuman tai muun liikennettä rajoittavan tai vaarantavan seikan vuoksi määrätä:
1) vesialueen, väylän tai väylän osan suljettavaksi tai avattavaksi;
2) aluksia ankkurointipaikalle tai takaisin
laituriin; sekä
3) nopeusrajoituksia vesialueella tai väylällä.
Liikenneviraston on tiedotettava päätöksestään välittömästi VTS-palveluntarjoajalle,
jotta se voi tehdä tarvittavat toimenpiteet
päätöksen täytäntöön panemiseksi. VTSToimenpiteistä on tiedotettava välittömästi palveluntarjoajan on tiedotettava toimenpiVTS-alueella oleville tai sinne matkalla ole- teistä välittömästi VTS-alueella oleville tai
ville aluksille sekä asianomaiselle satamanpi- sinne matkalla oleville aluksille sekä asiantäjälle.
omaiselle satamanpitäjälle.
VTS-palveluntarjoaja voi tehdä omasta
aloitteestaan 1 momentin mukaisen päätöksen poikkeavien sää-, jää- tai vedenkorkeusolosuhteiden vuoksi, VTS-alueella olevan
erikoiskuljetuksen taikka meripelastustapahtuman tai muun liikennettä rajoittavan tai
vaarantavan seikan vuoksi enintään yhden
vuorokauden ajaksi. VTS-palveluntarjoajan
on välittömästi ilmoitettava Liikennevirastolle päätöksestään. Liikenneviraston on tehtävä päätös toimenpiteen keskeyttämisestä tai
jatkamisesta ilman aiheetonta viivytystä.
17 a §

17 a §

VTS-viranomaisen kielto-oikeus

Kielto-oikeus

VTS-viranomaisella on Suomea sitovien
kansainvälisten velvoitteiden, Euroopan
unionista tehdyn sopimuksen 29 artiklan nojalla annettujen päätösten, Euroopan unionin
toiminnasta tehdyn sopimuksen 215 artiklan
nojalla annettujen asetusten, eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan

Liikennevirastolla on Suomea sitovien kansainvälisten velvoitteiden, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 29 artiklan nojalla annettujen päätösten, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 215 artiklan nojalla
annettujen asetusten, eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unio-

Voimassa oleva laki
unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain (659/1967) nojalla annetun asetuksen tai varojen jäädyttämisestä
terrorismin torjumiseksi annetun lain
(325/2013) nojalla tehdyn jäädyttämispäätöksen taikka viranomaisen määräämän aluksen
kulkua koskevan rajoitteen toimeenpanemiseksi oikeus kieltää:
1) alusta saapumasta VTS-alueelle tai poistumasta VTS-alueelta;
2) tulemasta satamaan tai ankkuroimasta;
3) lähtemästä satamasta tai ankkuripaikalta.

Ehdotus

nin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain (659/1967) nojalla annetun
asetuksen tai varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi annetun lain (325/2013)
nojalla tehdyn jäädyttämispäätöksen taikka
viranomaisen määräämän aluksen kulkua
koskevan rajoitteen toimeenpanemiseksi oikeus kieltää
1) alusta saapumasta VTS-alueelle tai poistumasta VTS-alueelta;
2) tulemasta satamaan tai ankkuroimasta;
3) lähtemästä satamasta tai ankkuripaikalta;
4) jäämästä VTS-alueelle, satamaan tai
ankkuripaikalle.
Liikenneviraston on välittömästi ilmoitettava VTS-palveluntarjoajalle kiellosta tai rajoituksesta, jotta VTS-palveluntarjoaja voi
antaa päätöksen toimeenpanemiseksi tarpeelliset määräykset alukselle sen varmistamiseksi, että aluksen kulkuun puututaan ottaen
huomioon vallitsevat olosuhteet ja vaarantamatta
muuta
alusliikennettä.
VTSpalveluntarjoajan tulee ilmoittaa alukselle
siihen kohdistuvista toimista mahdollisimman pian saatuaan tiedon Liikennevirastolta,
kuitenkin viimeistään silloin, kun alus tekee
ilmoituksen aikomuksestaan saapua VTSalueelle tai poistua VTS-alueelta, ilmoituksen
tulostaan satamaan tai aikeistaan ankkuroida tai ilmoituksen lähdöstään satamasta tai
ankkuripaikalta.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun kiellon tehostamiseksi Liikennevirastolla on oikeus antaa luotsaus- tai jäänmurtopalveluja tuottavalle yritykselle määräyksiä.
Edellä 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun
kiellon tehostamiseksi, taikka aluksesta johtuvasta muusta, meriliikennettä, ympäristöä
taikka turvallisuutta vaarantavasta syystä
taikka toisen toimivaltaisen viranomaisen
pyynnöstä, Liikennevirastolla on oikeus määrätä alus siirrettäväksi. Kustannukset siirtämisestä kantaa aluksen omistaja tai laivanisäntä.
Edellä 1 momentissa tarkoitetuista toimenToimenpiteistä on tiedotettava tarpeen mu- piteistä on tiedotettava tarpeen mukaan välitkaan välittömästi 24 §:ssä mainituille virka- tömästi 24 §:ssä mainituille virkaapuviranomaisille sekä ulkoasiainministeriöl- apuviranomaisille sekä ulkoasiainministerile.
ölle.

Voimassa oleva laki
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18 §

18 §

VTS-viranomaisen ilmoitusvelvollisuudet

VTS-palveluntarjoajan ilmoitusvelvollisuudet

VTS-viranomaisen on ilmoitettava asianomaisille merenkulku-, meripelastus-, ympäristö-, aluevalvonta-, poliisi- tai tulliviranomaisille sekä asianomaisille satamanpitäjille
havaitsemistaan tai sille ilmoitetuista tiettyä
alusta koskevista aluksen tai siinä olevien
ihmisten turvallisuuteen, meripelastukseen,
ympäristönsuojeluun tai alue- taikka tullivalvontaan liittyvistä olennaisista seikoista.
VTS-viranomaisen tulee toimittaa aluksen
suunnitellun reitin varrella sijaitsevien Euroopan unionin jäsenvaltioiden asianomaisille VTS-viranomaisille olennaiset tiedot sellaisista aluksista, joiden katsotaan aiheuttavan vaaraa merenkululle tai uhan merenkulun
tai ihmisten turvallisuudelle tai ympäristölle.

VTS-palveluntarjoajan on ilmoitettava asianomaisille merenkulku-, meripelastus-, ympäristö-, aluevalvonta-, poliisi- tai tulliviranomaisille sekä asianomaisille satamanpitäjille
havaitsemistaan tai sille ilmoitetuista tiettyä
alusta koskevista aluksen tai siinä olevien
ihmisten turvallisuuteen, meripelastukseen,
ympäristönsuojeluun tai alue- taikka tullivalvontaan liittyvistä olennaisista seikoista.
VTS-palveluntarjoajan tulee toimittaa aluksen suunnitellun reitin varrella sijaitsevien
Euroopan unionin jäsenvaltioiden asianomaisille VTS-viranomaisille olennaiset tiedot
sellaisista aluksista, joiden katsotaan aiheuttavan vaaraa merenkululle tai uhan merenkulun tai ihmisten turvallisuudelle tai ympäristölle.
VTS-palveluntarjoajan
velvollisuudesta
vastaanottaa alusten luotsinkäyttöä koskevat
ilmoitukset ja ilmoittaa Liikenteen turvallisuusvirastolle luotsauslain (940/2003) noudattamiseen liittyvistä havainnoistaan säädetään mainitussa laissa.
VTS-palveluntarjoajan
ilmoitusvelvollisuuksista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

VTS-viranomaisen velvollisuudesta vastaanottaa alusten luotsinkäyttöä koskevat ilmoitukset ja ilmoittaa Liikenteen turvallisuusvirastolle luotsauslain (940/2003) noudattamiseen liittyvistä havainnoistaan säädetään mainitussa laissa.
VTS-viranomaisen ilmoitusvelvollisuuksista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
(uusi)

18 a §
Tietoturvaan liittyvistä häiriöistä ilmoittaminen
VTS-palveluntarjoajan on ilmoitettava viipymättä Liikenteen turvallisuusvirastolle sen
käyttämiin viestintäverkkoihin tai tietojärjestelmiin kohdistuvasta merkittävästä tietoturvallisuuteen liittyvästä häiriöstä.
Jos häiriöstä ilmoittaminen on yleisen edun
mukaista, Liikenteen turvallisuusvirasto voi
velvoittaa palvelun tarjoajan tiedottamaan
asiasta tai kuultuaan ilmoitusvelvollista tiedottaa asiasta itse.
Liikenteen turvallisuusviraston on arvioitava, koskeeko 1 momentissa tarkoitettu häiriö
muita Euroopan unionin jäsenvaltioita ja il-

Voimassa oleva laki

Ehdotus
moitettava tarvittaessa muille asiaan liittyville jäsenvaltioille.
Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa
tarkempia määräyksiä siitä, milloin 1 momentissa tarkoitettu häiriö on merkittävä, sekä ilmoituksen sisällöstä, muodosta ja toimittamisesta.
Liikenteen turvallisuusvirastolla on salassapitosäännösten ja muiden tietojenluovuttamista koskevien rajoitusten estämättä oikeus luovuttaa tässä pykälässä säädettyjen tehtäviensä hoitamisen yhteydessä saamansa tai
laatimansa asiakirja sekä ilmaista salassa
pidettävä tieto Viestintävirastolle, jos se on
välttämätöntä tietoturvallisuuteen liittyvien
tehtävien hoitamiseksi.
19 §

19 §

VTS-viranomaisen toimintakäsikirja

VTS-palveluntarjoajan toimintakäsikirja

VTS-viranomaisen on pidettävä toimintakäsikirjaa, jossa on määritelty VTSkeskuksen toiminnan ja teknisten järjestelmien ylläpitämiseen liittyvät tehtävät ja toimenpiteet sekä varautuminen alusliikennepalvelun ylläpitämiseen poikkeustilanteissa.

VTS-palveluntarjoajan on pidettävä toimintakäsikirjaa, jossa on määritelty VTSkeskuksen toiminnan ja teknisten järjestelmien ylläpitämiseen liittyvät tehtävät ja toimenpiteet sekä varautuminen alusliikennepalvelun ylläpitämiseen myös poikkeusoloissa ja
normaaliolojen häiriötilanteissa.
Toimintakäsikirjassa on määriteltävä luotsauslaissa säädettyjä velvoitteita koskevat
menettelytavat, ilmoituskäytännöt ja yhteistyö Liikenteen turvallisuusviraston ja luotsauslaissa tarkoitetun luotsausyhtiön kanssa.

Toimintakäsikirjassa on määriteltävä luotsauslaissa säädettyjä velvoitteita koskevat
menettelytavat, ilmoituskäytännöt ja yhteistyö Liikenteen turvallisuusviraston ja luotsauslaissa tarkoitetun luotsausyhtiön kanssa.
(uusi)

19 a
Varautuminen poikkeusoloihin ja normaaliolojen häiriötilanteisiin
Tämän lain 2 §:ssä tarkoitetun VTSpalveluntarjoajan on varauduttava poikkeusoloihin osallistumalla valmiussuunnitteluun
ja valmistelemalla etukäteen poikkeusoloissa
ja normaaliolojen häiriötilanteissa tapahtuvaa
toimintaa.
VTS-palvelun tarjoajan on sen lisäksi, mitä
1 momentissa säädetään, varauduttava huolehtimaan siitä, että toiminta jatkuu mahdollisimman häiriöttömästi myös valmiuslain 3
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§:ssä tarkoitetuissa poikkeusoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa.
Sen lisäksi, mitä valmiuslaissa säädetään
valtioneuvoston, liikenne- ja viestintäministeriön ja Liikenteen turvallisuusviraston toimivallasta valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin poikkeusoloihin ja
normaaliolojen häiriötilanteisiin varautumisen edellyttämän valmiussuunnittelun järjestämisestä.
Liikenteen turvallisuusvirasto valvoo, että
tätä pykälää ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan.
20 §

20 §

Valvonta kansainvälisillä merialueilla

Valvonta kansainvälisillä merialueilla

VTS-viranomaisen on valvottava VTSalueeseensa liittyvillä kansainvälisillä merialueilla olevien reititysjärjestelmien ja pakollisten ilmoittautumisjärjestelmien noudattamista.

VTS-palveluntarjoajan on seurattava VTSalueeseensa liittyvillä kansainvälisillä merialueilla olevien reititysjärjestelmien ja pakollisten ilmoittautumisjärjestelmien noudattamista. VTS-palveluntarjoajan on toteuttava
asiaankuuluvat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että alukset, jotka saapuvat alueelle
noudattavat edellä mainittuja järjestelmiä.
VTS-palveluntarjoajan on ilmoitettava viipymättä Liikennevirastolle, joka valvoo VTSalueeseen liittyvillä kansainvälisillä merialueilla olevien reititysjärjestelmien ja pakollisten ilmoittautumisjärjestelmien noudattamista, havaitsemistaan reititysjärjestelmien ja
pakollisten ilmoittautumisjärjestelmien noudattamista koskevista poikkeamista.

20 a §

20 a §

Merenkulun tiedonhallintajärjestelmä

Merenkulun tiedonhallintajärjestelmä

VTS-viranomaisen on perustettava ja ylläpidettävä kansallinen merenkulun tiedonhallintajärjestelmä ilmoitusmuodollisuusdirektiivissä ja seurantadirektiivissä mainittujen
tietojen keräämiseksi, käsittelemiseksi ja tallentamiseksi. VTS-viranomainen noudattaa
tiedonhallintajärjestelmän
kehittämisessä,
hallinnoinnissa, arkkitehtuurista, ylläpidossa,
käyttöoikeuksissa, turvallisuudessa ja tietojen
vaihdossa seurantadirektiivin ja sen liitteen

Liikenneviraston on perustettava ja ylläpidettävä kansallinen merenkulun tiedonhallintajärjestelmä ilmoitusmuodollisuusdirektiivissä ja seurantadirektiivissä mainittujen tietojen keräämiseksi, käsittelemiseksi ja tallentamiseksi. Liikennevirasto noudattaa tiedonhallintajärjestelmän kehittämisessä, hallinnoinnissa, arkkitehtuurista, ylläpidossa, käyttöoikeuksissa, turvallisuudessa ja tietojen
vaihdossa seurantadirektiivin ja sen liitteen
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III säännöksiä.

Tiedonhallintajärjestelmän on oltava sellainen, että se voidaan liittää Euroopan unionin
merenkulun tiedonhallintajärjestelmään (SafeSeaNet-keskusjärjestelmä). Tiedot on voitava lähettää ja vastaanottaa sähköisesti.
VTS-viranomaisen on tiedonhallintajärjestelmän avulla voitava pyynnöstä toimittaa
viipymättä toisen jäsenvaltion asianomaiselle
viranomaiselle tiedot aluksesta sekä sen kuljettamista lasteista ja vaarallisista tai ympäristöä pilaavista aineista.
Liikennevirasto antaa tarkempia määräyksiä tiedonhallintajärjestelmän ilmoitusmenettelyistä, rakenteesta, sisällöstä, käyttöoikeuksista, tietojen jakelusta viranomaisille ja tietojen vaihdosta muiden jäsenvaltioiden sekä
SafeSeaNet-keskusjärjestelmän kanssa.

III säännöksiä.
Liikennevirasto voi järjestää kansallinen
merenkulun tiedonhallintajärjestelmän ylläpidon, toteuttamisen ja operatiivisen käytön
itse tai hankkia sen VTS-palveluntarjoajalta.
Myös VTS-palveluntarjoajan tulee noudattaa
tiedonhallintajärjestelmän
kehittämisessä,
hallinnoinnissa, arkkitehtuurista, ylläpidossa, käyttöoikeuksissa, turvallisuudessa ja tietojen vaihdossa seurantadirektiivin ja sen
liitteen III säännöksiä.
Tiedonhallintajärjestelmän on oltava sellainen, että se voidaan liittää Euroopan unionin
merenkulun tiedonhallintajärjestelmään (SafeSeaNet-keskusjärjestelmä). Tiedot on voitava lähettää ja vastaanottaa sähköisesti.
Liikenneviraston on tiedonhallintajärjestelmän avulla voitava pyynnöstä toimittaa
viipymättä toisen jäsenvaltion asianomaiselle
viranomaiselle tiedot aluksesta sekä sen kuljettamista lasteista ja vaarallisista tai ympäristöä pilaavista aineista.
Liikennevirasto antaa tarkempia määräyksiä tiedonhallintajärjestelmän ilmoitusmenettelyistä, rakenteesta, sisällöstä, käyttöoikeuksista, tietojen jakelusta viranomaisille ja tietojen vaihdosta muiden jäsenvaltioiden sekä
SafeSeaNet-keskusjärjestelmän kanssa.

20 b §

20 b §

Avun tarpeessa olevien alusten vastaanottamista koskeva suunnitelma

Avun tarpeessa olevien alusten vastaanottamista koskeva suunnitelma

VTS-viranomainen laatii yhteistyössä rajavartiolaitoksen, Suomen ympäristökeskuksen
ja muiden meripelastuslain (1145/2001) 4
§:ssä tarkoitettujen viranomaisten kanssa
apua tarvitsevien alusten suojapaikkojen ohjeita sekä merenkulun avustuspalveluja koskevien Kansainvälisen merenkulkujärjestön
(IMO) päätöslauselmien perusteella suunnitelman, jonka avulla varaudutaan avun tarpeessa olevien alusten vastaanottamiseen ja
pelastamiseen sekä ihmishenkeen ja turvallisuuteen kohdistuviin uhkatilanteisiin.

Liikennevirasto laatii yhteistyössä VTSpalveluntarjoajan,
Rajavartiolaitoksen,
Suomen ympäristökeskuksen ja muiden meripelastuslain (1145/2001) 4 §:ssä tarkoitettujen viranomaisten kanssa apua tarvitsevien
alusten suojapaikkojen ohjeita sekä merenkulun avustuspalveluja koskevien Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) päätöslauselmien perusteella suunnitelman, jonka
avulla varaudutaan avun tarpeessa olevien
alusten vastaanottamiseen ja pelastamiseen
sekä ihmishenkeen ja turvallisuuteen kohdistuviin uhkatilanteisiin.
Edellä 1 momentissa tarkoitetusta suunniEdellä 1 momentissa tarkoitetusta suunnitelmasta säädetään tarkemmin valtioneuvos- telmasta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
ton asetuksella.
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20 c §

20 c §

Avun tarpeessa olevien alusten vastaanottaminen

Avun tarpeessa olevien alusten vastaanottaminen

VTS-viranomainen päättää yhteistyössä 20
b §:ssä tarkoitettujen viranomaisten kanssa
aluksen suojapaikkaan ohjaamisesta mainitussa pykälässä tarkoitetun suunnitelman
mukaisesti tehdyn tilannearvion perusteella.

Rajavartiolaitos ja Suomen ympäristökeskus ilmoittavat VTS-viranomaiselle niistä
toimenpiteistä, joihin ne ovat ryhtyneet meripelastuslaissa ja öljyvahinkojen torjuntalaissa
(1673/2009) säädetyllä tavalla avun tarpeessa
olevien alusten ja ihmishenkien pelastamiseksi sekä vahinkojen torjumiseksi.
Avun tarpeessa olevien alusten vastaanottamisesta suojapaikkaan ja viranomaisten yhteistyöstä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Liikennevirasto päättää yhteistyössä 20 b
§:ssä tarkoitettujen viranomaisten kanssa
aluksen suojapaikkaan ohjaamisesta mainitussa pykälässä tarkoitetun suunnitelman
mukaisesti tehdyn tilannearvion perusteella.
Liikenneviraston on päätöstä tehdessään
kuultava VTS-palveluntarjoajaa.
VTS-palveluntarjoajan on avustettava alus
suojapaikkaan Liikenneviraston laatimien
ohjeiden, päätöksen ja suojapaikkasuunnitelman mukaisesti.
Rajavartiolaitos ja Suomen ympäristökeskus ilmoittavat Liikennevirastolle niistä toimenpiteistä, joihin ne ovat ryhtyneet meripelastuslaissa ja öljyvahinkojen torjuntalaissa
(1673/2009) säädetyllä tavalla avun tarpeessa
olevien alusten ja ihmishenkien pelastamiseksi sekä vahinkojen torjumiseksi.
Avun tarpeessa olevien alusten vastaanottamisesta suojapaikkaan ja viranomaisten yhteistyöstä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

21 §

21 §

Alusliikennepalveluun osallistuminen

Alusliikennepalveluun osallistuminen

Alukset, joiden suurin pituus on vähintään
24 metriä, ovat velvollisia osallistumaan
alusliikennepalveluun ilmoittautumalla 8 §:n
mukaisessa perustamispäätöksessä määrätyllä tavalla VTS-viranomaiselle, kuuntelemalla
VTS-alueella käytössä olevia VHF-kanavia
sekä noudattamalla VTS-alueella tapahtuvaa
liikennöintiä koskevia säännöksiä ja perustamispäätöksessä vahvistettuja määräyksiä.

Alukset, joiden suurin pituus on vähintään
24 metriä, ovat velvollisia osallistumaan
alusliikennepalveluun ilmoittautumalla 8 §:n
mukaisessa perustamispäätöksessä määrätyllä tavalla VTS-palveluntarjoajalle, kuuntelemalla VTS-alueella käytössä olevia VHFkanavia sekä noudattamalla VTS-alueella tapahtuvaa liikennöintiä koskevia säännöksiä
ja perustamispäätöksessä vahvistettuja määräyksiä.
Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen
alukset
voivat
ilmoittautua
VTSpalveluntarjoajalle tämän kanssa erikseen
sovittavalla tavalla.
VTS-palveluntarjoaja voi yksittäistapauksissa sää- tai jääolosuhteiden taikka muiden
meriturvallisuussyiden vuoksi määrätä myös

Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen
alukset
voivat
ilmoittautua
VTSviranomaiselle tämän kanssa erikseen sovittavalla tavalla.
VTS-viranomainen voi yksittäistapauksissa
sää- tai jääolosuhteiden taikka muiden meriturvallisuussyiden vuoksi määrätä myös mui-
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ta aluksia osallistumaan alusliikennepalve- muita aluksia osallistumaan alusliikennepalluun.
veluun. VTS-palveluntarjoajan on ilmoittava
tekemästään päätöksestä viipymättä Liikennevirastolle.
VTS-viranomainen voi yksittäistapauksisLiikennevirasto voi yksittäistapauksissa,
sa, jos ilmoittautuminen on ilmeisen turhaa jos ilmoittautuminen on ilmeisen turhaa tai
tai kohtuuttoman hankalaa, vapauttaa aluksen kohtuuttoman hankalaa, vapauttaa aluksen
ilmoittautumisvelvollisuudesta edellyttäen, ilmoittautumisvelvollisuudesta edellyttäen,
että alusturvallisuutta ei vaaranneta ja että että alusturvallisuutta ei vaaranneta ja että
aluksella on toimiva ja käytössä oleva auto- aluksella on toimiva ja käytössä oleva automaattinen tunnistusjärjestelmä (AIS).
maattinen tunnistusjärjestelmä (AIS).
22 §

22 §

Aluksen päällikön vastuu ja ilmoitusvelvollisuus

Aluksen päällikön vastuu ja ilmoitusvelvollisuus

Päällikkö vastaa aluksen ohjailusta aluksen
osallistuessa alusliikennepalveluun.
Jos aluksen päällikkö aluksen turvallisuuteen liittyvästä pakottavasta syystä ei pysty
osallistumaan alusliikennepalveluun 21 §:ssä
säädetyllä tavalla tai ei pysty noudattamaan
alusliikenteen tilapäiseksi ohjaamiseksi 17
§:n nojalla annettuja määräyksiä, hänen on
ilmoitettava
tästä
välittömästi
VTSviranomaiselle sekä annettava asiasta VTSviranomaisen pyynnöstä erillinen kirjallinen
selvitys.
Aluksen päällikön on ilmoitettava 17 §:n
mukaisista alusta koskevista oleellisista toimenpiteistä laivanisännälle.

Päällikkö vastaa aluksen ohjailusta aluksen
osallistuessa alusliikennepalveluun.
Jos aluksen päällikkö aluksen turvallisuuteen liittyvästä pakottavasta syystä ei pysty
osallistumaan alusliikennepalveluun 21 §:ssä
säädetyllä tavalla tai ei pysty noudattamaan
alusliikenteen tilapäiseksi ohjaamiseksi 17
§:n nojalla annettuja määräyksiä, hänen on
ilmoitettava
tästä
välittömästi
VTSpalveluntarjoajalle sekä annettava asiasta
Liikennevirastolle erillinen kirjallinen selvitys.
Aluksen päällikön on ilmoitettava 17 §:n
mukaisista alusta koskevista oleellisista toimenpiteistä laivanisännälle.
VTS-palveluntarjoajan on ilmoitettava välittömästi saamastaan edellä 2 momentissa
säädetystä ilmoituksesta Liikennevirastolle.

22 a §

22 a §

Aluksen saapumisilmoitus

Aluksen saapumisilmoitus

Suomen satamaan tai ankkuripaikalle saapuvan meriliikenteessä olevan aluksen liikenteenharjoittajan, asiamiehen tai päällikön on
annettava aluksen saapumisilmoitus tulliviranomaiselle sähköisesti 20 a §:ssä tarkoitettua merenkulun sähköistä tiedonhallintajärjestelmää käyttämällä. Ilmoitus on tehtävä
vähintään 24 tuntia ennen saapumista tai
viimeistään silloin, kun alus lähtee satamasta

Suomen satamaan tai ankkuripaikalle saapuvan meriliikenteessä olevan aluksen liikenteenharjoittajan, asiamiehen tai päällikön on
annettava aluksen saapumisilmoitus tulliviranomaiselle sähköisesti 20 a §:ssä tarkoitettua merenkulun sähköistä tiedonhallintajärjestelmää käyttämällä. Ilmoitus on tehtävä
vähintään 24 tuntia ennen saapumista tai
viimeistään silloin, kun alus lähtee satamasta

Voimassa oleva laki
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kohti Suomen satamaa. Jos kohde selviää
vasta matkan aikana, ilmoitus on tehtävä
viimeistään silloin, kun kohde on selvillä.
Tämän lisäksi aluksesta on sen saavuttua perille annettava lopullista saapumisaikaa koskeva ilmoitus.
Saapumisilmoituksen tulee sisältää ilmoitusmuodollisuusdirektiivin liitteen A-kohdan
mukaiset tiedot. Tämän lisäksi tulliviranomainen voi vaatia saapumisilmoituksessa
mainitun direktiivin liitteen B osan 1–6 kohdissa tarkoitettujen FAL-lomakkeiden sisältämät tiedot, jos ne ovat tarpeen kansallisen
sisäisen järjestyksen ja turvallisuuden varmistamiseksi tai tullilainsäädännön, verolainsäädännön,
maahanmuuttolainsäädännön,
ympäristölainsäädännön taikka terveyttä koskevan lainsäädännön täytäntöön panemiseksi.

kohti Suomen satamaa. Jos kohde selviää
vasta matkan aikana, ilmoitus on tehtävä
viimeistään silloin, kun kohde on selvillä.
Tämän lisäksi aluksesta on sen saavuttua perille annettava lopullista saapumisaikaa koskeva ilmoitus.
Saapumisilmoituksen tulee sisältää ilmoitusmuodollisuusdirektiivin liitteen A-kohdan
mukaiset tiedot. Tämän lisäksi tulliviranomainen voi vaatia saapumisilmoituksessa
mainitun direktiivin liitteen B osan 1–6 kohdissa tarkoitettujen FAL-lomakkeiden sekä
meriterveysilmoituksen sisältämät tiedot, jos
ne ovat tarpeen kansallisen sisäisen järjestyksen ja turvallisuuden varmistamiseksi tai tullilainsäädännön, verolainsäädännön, maahanmuuttolainsäädännön, ympäristölainsäädännön taikka terveyttä koskevan lainsäädännön täytäntöön panemiseksi.
Tulliviranomainen varmistaa, että aluksen
Tulliviranomainen varmistaa, että aluksen
saapumisesta annetut tiedot ovat vaatimusten saapumisesta annetut tiedot ovat vaatimusten
mukaiset.
mukaiset.
Aluksen turvatoimiin liittyvistä ilmoituk- (kumotaan)
sista säädetään eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien
valvonnasta annetussa laissa, aluksesta valvontaviranomaiselle sähköisesti tehtävästä
ennakkoilmoituksesta säädetään alusturvallisuuden valvonnasta annetussa laissa, alusjätteisiin liittyvistä ilmoituksista säädetään merenkulun ympäristönsuojelulaissa ja Schengenin rajasäännöstöön liittyvistä ilmoituksista henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetussa laissa (579/2005). Tullaukseen liittyvistä ilmoituksista säädetään yhteisön tullikoodeksista annetussa neuvoston
asetuksessa (ETY) N:o 2913/92 ja yhteisön
tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi)
annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 450/2008.
22 d §
22 d §
Tilastointia koskevien tietojen antaminen

Tilastointia koskevien tietojen antaminen

Liikennevirasto laatii tilastoja alusten liikennöinnistä Suomen satamissa sekä aluksissa kuljetettavista matkustaja- ja tavaramääristä.
Liikennevirasto kerää suunnittelu- ja valvontatehtäviään sekä merenkulkutilastojen

Liikennevirasto laatii tilastoja alusten liikennöinnistä Suomen satamissa sekä aluksissa kuljetettavista matkustaja- ja tavaramääristä.
Liikennevirasto kerää suunnittelu- ja valvontatehtäviään sekä merenkulkutilastojen

Voimassa oleva laki
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laatimista varten tietoja alusten liikennöinnis- laatimista varten tietoja alusten liikennöinnistä Suomen satamissa sekä aluksissa kuljetet- tä Suomen satamissa sekä aluksissa kuljetettavista matkustaja- ja tavaramääristä.
tavista matkustaja- ja tavaramääristä. Liikennevirasto voi antaa momentissa säädettyjen
tietojen keräämisen VTS-palveluntarjoajan
tehtäväksi.
Meriliikenteen tietojen keräämisessä, tilasMeriliikenteen tietojen keräämisessä, tilastojen laatimisessa ja tiedonkeruun tulosten tojen laatimisessa ja tiedonkeruun tulosten
lähettämisessä noudatetaan meriliikenteen ti- lähettämisessä noudatetaan meriliikenteen tilastodirektiiviä. Liikennevirasto lähettää tie- lastodirektiiviä. Liikennevirasto lähettää tiedonkeruun tulokset Euroopan komissiolle.
donkeruun tulokset Euroopan komissiolle.
Aluksen omistajien tai heidän edustajiensa
Aluksen omistajien tai heidän edustajiensa
ja satamien on annettava Liikennevirastolle ja satamien on annettava Liikennevirastolle
tiedot matkustaja- ja tavaramääristä aluskoh- tiedot matkustaja- ja tavaramääristä aluskohtaisesti ja tavararyhmittäin sekä ilmoitettava taisesti ja tavararyhmittäin sekä ilmoitettava
tyhjien ja täysien kuljetusyksiköiden määrät. tyhjien ja täysien kuljetusyksiköiden määrät.
Meriliikenteessä olevien alusten omistajien
Meriliikenteessä olevien alusten omistajien
tai heidän edustajiensa tulee toimittaa tiedot tai heidän edustajiensa tulee toimittaa tiedot
Liikennevirastolle sähköisesti 20 a §:ssä tar- Liikennevirastolle
tai
VTSkoitettua sähköistä järjestelmää käyttäen.
palveluntarjoajalle, jos Liikennevirasto on
antanut
tietojen
keräämisen
VTSpalveluntarjoajan tehtäväksi, sähköisesti 20 a
§:ssä tarkoitettua sähköistä järjestelmää käyttäen.
22 f §

22 f §

Vapautukset

Vapautukset

VTS-viranomainen voi hakemuksesta vapauttaa aluksen liikenteenharjoittajan, asiamiehen tai päällikön 22 a §:n 1 momentissa
säädetystä velvollisuudesta antaa saapumisilmoitus, 22 b §:n 1 momentissa säädetystä velvollisuudesta antaa lähtöilmoitus ja 22 c
§:ssä säädetyistä ilmoitusvelvollisuuksista
Suomen sisäisessä tai Suomen ja toisen valtion satamien välisessä säännöllisessä liikenteessä matkoilla, joiden kesto on enintään 12
tuntia. Vapautuksen myöntämisen edellytyksenä on, että vapautus ei vaaranna merenkulun turvallisuutta, vapautus on kaikkien rantavaltioiden hyväksyttävissä ja muut seurantadirektiivissä säädetyt vapautuksen myöntämisen edellytykset täyttyvät.
VTS-viranomaisen on säännöllisesti tarkistettava, että vapautuksen ehdot täyttyvät ja
peruutettava vapautus, jos vapautuksen saanut ei täytä ehtoja.

Liikennevirasto voi hakemuksesta vapauttaa aluksen liikenteenharjoittajan, asiamiehen
tai päällikön 22 a §:n 1 momentissa säädetystä velvollisuudesta antaa saapumisilmoitus,
22 b §:n 1 momentissa säädetystä velvollisuudesta antaa lähtöilmoitus ja 22 c §:ssä
säädetyistä ilmoitusvelvollisuuksista Suomen
sisäisessä tai Suomen ja toisen valtion satamien välisessä säännöllisessä liikenteessä
matkoilla, joiden kesto on enintään 12 tuntia.
Vapautuksen myöntämisen edellytyksenä on,
että vapautus ei vaaranna merenkulun turvallisuutta, vapautus on kaikkien rantavaltioiden
hyväksyttävissä ja muut seurantadirektiivissä
säädetyt vapautuksen myöntämisen edellytykset täyttyvät.
Liikenneviraston on säännöllisesti tarkistettava, että vapautuksen ehdot täyttyvät ja peruutettava vapautus, jos vapautuksen saanut
ei täytä ehtoja.
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VTS-viranomaisen on pidettävä ajantasaisLiikenneviraston on pidettävä ajantasaista
ta luetteloa yhtiöistä ja aluksista, joille va- luetteloa yhtiöistä ja aluksista, joille vapautus
pautus on myönnetty. Luettelo ja siihen teh- on myönnetty. Luettelo ja siihen tehdyt muudyt muutokset on toimitettava Euroopan ko- tokset on toimitettava Euroopan komissiolle.
missiolle.
23 §
23 §
Merellä tapahtuvista vaaratilanteista ja onnettomuuksista ilmoittaminen

Merellä tapahtuvista vaaratilanteista ja onnettomuuksista ilmoittaminen

Aluksen päällikön on Suomen vesialueella
ilmoitettava VTS-viranomaiselle:
1) kaikista aluksen turvallisuuteen vaikuttavista vaaratilanteista tai onnettomuuksista,
kuten yhteentörmäyksestä, pohjakosketuksesta, vauriosta, toimintahäiriöstä tai koneviasta,
vuodosta tai lastin siirtymisestä sekä kaikista
rungon vioista tai rakenteellisista vioista;
2) kaikista merenkulun turvallisuutta vaarantavista vaaratilanteista tai onnettomuuksista, kuten aluksen ohjattavuuteen tai merikelpoisuuteen mahdollisesti vaikuttavista häiriöistä sekä kaikista aluksen kuljetuskoneistoon, ohjauslaitteisiin, sähköntuotantolaitteisiin taikka navigointi- tai viestintälaitteisiin
vaikuttavista vioista;
3) kaikista tilanteista, jotka saattavat aiheuttaa vesien tai rannikon pilaantumista, kuten
ympäristöä pilaavien aineiden pääsystä veteen tai tällaisen päästön uhasta; sekä
4) kaikista merellä ajelehtivista ympäristöä
pilaavien aineiden lautoista sekä konteista tai
pakkauksista.
Suomen vesialueen ulkopuolella suomalaisen aluksen päällikön on tehtävä 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus lähimmän rantavaltion asianomaiselle viranomaiselle.

Aluksen päällikön on Suomen vesialueella
ilmoitettava VTS-palveluntarjoajalle:
1) kaikista aluksen turvallisuuteen vaikuttavista vaaratilanteista tai onnettomuuksista,
kuten yhteentörmäyksestä, pohjakosketuksesta, vauriosta, toimintahäiriöstä tai koneviasta,
vuodosta tai lastin siirtymisestä sekä kaikista
rungon vioista tai rakenteellisista vioista;
2) kaikista merenkulun turvallisuutta vaarantavista vaaratilanteista tai onnettomuuksista, kuten aluksen ohjattavuuteen tai merikelpoisuuteen mahdollisesti vaikuttavista häiriöistä sekä kaikista aluksen kuljetuskoneistoon, ohjauslaitteisiin, sähköntuotantolaitteisiin taikka navigointi- tai viestintälaitteisiin
vaikuttavista vioista;
3) kaikista tilanteista, jotka saattavat aiheuttaa vesien tai rannikon pilaantumista, kuten
ympäristöä pilaavien aineiden pääsystä veteen tai tällaisen päästön uhasta; sekä
4) kaikista merellä ajelehtivista ympäristöä
pilaavien aineiden lautoista sekä konteista tai
pakkauksista.
Suomen vesialueen ulkopuolella suomalaisen aluksen päällikön on tehtävä 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus lähimmän rantavaltion asianomaiselle viranomaiselle.
VTS-palveluntarjoajan on ilmoitettava viipymättä saamansa 1 momentin mukaiset ilmoitukset Liikennevirastolle.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarValtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin 1 momentissa tarkoitettujen ilmoi- kemmin 1 momentissa tarkoitettujen ilmoitusten sisällöstä.
tusten sisällöstä.
24 §

24 §

Virka-apu

Alusliikennepalveluntarjoajan avustaminen

VTS-viranomaisella on oikeus saada puoAluevalvontaviranomaiset, muut viranlustusvoimilta, rajavartiolaitokselta, ympäris- omaiset sekä valtion alusten päälliköt avus-
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tö-, tulli- ja poliisiviranomaisilta, pelastuslai- tavat vastikkeetta VTS-palveluntarjoajaa sen
toksilta ja valtion alusten päälliköiltä virka- suorittaessa sille tässä laissa säädettyjä tehapua.
täviä antamalla sen tarvitsemia tietoja tai
muuta tukea, jos se tilanteen vakavuus ja erityisluonne huomioon ottaen on tarpeen, ja
jollei sille ole viranomaisten tehtäviin liittyvää estettä.
25 §

25 §

Alusliikennepalvelutehtävien koulutusohjelmat

Alusliikennepalvelutehtävien koulutusohjelmat

VTS-viranomaisella on oltava alusliikennepalvelutehtäviä koskevat koulutusohjelmat.
Alusliikennepalvelutehtävien peruskoulutusohjelmaan on sisällytettävä ainakin alusliikennepalveluiden perustiedot, kommunikointi, tehtävissä sovellettavat säännökset ja määräykset sekä poikkeustilanteiden hallinta.
VTS-viranomaisella on oltava alusliikenneohjaajan ja alusliikennepalvelun esimiehen
pätevyystodistusten edellytyksenä olevaa
koulutusta varten laatujärjestelmä. Laatujärjestelmä on annettava Liikenteen turvallisuusviraston arvioitavaksi vähintään kerran
viidessä vuodessa.

VTS-palveluntarjoajalla on oltava alusliikennepalvelutehtäviä koskevat koulutusohjelmat. Alusliikennepalvelutehtävien peruskoulutusohjelmaan on sisällytettävä ainakin
alusliikennepalveluiden perustiedot, kommunikointi, tehtävissä sovellettavat säännökset
ja määräykset sekä poikkeustilanteiden hallinta.
VTS-palveluntarjoajalla on oltava alusliikenneohjaajan ja alusliikennepalvelun esimiehen pätevyystodistusten edellytyksenä
olevaa koulutusta varten laatujärjestelmä.
Laatujärjestelmä on annettava Liikenteen
turvallisuusviraston arvioitavaksi vähintään
kerran viidessä vuodessa.

26 §

26 §

VTS-pätevyysrekisteri

VTS-pätevyysrekisteri

Alusliikenneohjaajien ja alusliikennepalvelun esimiesten pätevyyden valvomiseksi ja
siihen liittyväksi palvelutietojen seuraamiseksi Liikenteen turvallisuusvirasto pitää
henkilörekisteriä (VTS-pätevyysrekisteri).
VTS-pätevyysrekisteriin saa perustietoina
merkitä seuraavat tiedot alusliikenneohjaajan
ja alusliikennepalvelun esimiehen pätevyystodistuksen haltijasta:
1) nimi ja tieto syntymäajasta; sekä
2) muina tietoina osoite- ja muut yhteystiedot.
Perustietojen
lisäksi
saa
VTSpätevyysrekisteriin merkitä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:
1) myönnetyistä pätevyystodistuksista;

Alusliikenneohjaajien ja alusliikennepalvelun esimiesten pätevyyden valvomiseksi ja
siihen liittyväksi palvelutietojen seuraamiseksi Liikenteen turvallisuusvirasto pitää
henkilörekisteriä (VTS-pätevyysrekisteri).
VTS-pätevyysrekisteriin saa perustietoina
merkitä seuraavat tiedot alusliikenneohjaajan
ja alusliikennepalvelun esimiehen pätevyystodistuksen haltijasta:
1) nimi ja tieto syntymäajasta; sekä
2) muina tietoina osoite- ja muut yhteystiedot.
Perustietojen
lisäksi
saa
VTSpätevyysrekisteriin merkitä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:
1) myönnetyistä pätevyystodistuksista;
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2) alusliikennepalveluista, joita pätevyystodistuksen haltija on oikeutettu antamaan;
3) suoritetusta työpaikkakoulutuksesta;
4) myönnetyistä kelpuutusmerkinnöistä;
5) palveluista VTS-keskuksissa;
6) suoritetusta alusliikenneohjaajan ammatillisesta täydennyskoulutuksesta; sekä
7) pätevyystodistuksen peruuttamisesta.
Henkilötiedot poistetaan rekisteristä kymmenen vuoden kuluttua sen vuoden päättymisestä, jonka aikana henkilön pätevyystodistuksen voimassaolo päättyi.
VTS-pätevyysrekisteristä saa rekisteriin
merkitylle luovuttaa häntä itseään koskevia
tietoja. Sen lisäksi tietoja saa luovuttaa vain
toimivaltaiselle
viranomaiselle,
VTSviranomaiselle ja sille, joka 8 §:n 2 momentin 2 kohdassa ja 16 §:n 2 momentissa tarkoitetun yhteistoimintasopimuksen nojalla ylläpitää alusliikennepalvelua yhteistyössä VTSviranomaisen kanssa.
VTS-pätevyysrekisteriin merkittyjen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan muutoin,
mitä henkilötietolaissa (523/1999) säädetään.

2) alusliikennepalveluista, joita pätevyystodistuksen haltija on oikeutettu antamaan;
3) suoritetusta työpaikkakoulutuksesta;
4) myönnetyistä kelpuutusmerkinnöistä;
5) palveluista VTS-keskuksissa;
6) suoritetusta alusliikenneohjaajan ammatillisesta täydennyskoulutuksesta; sekä
7) pätevyystodistuksen peruuttamisesta.
Henkilötiedot poistetaan rekisteristä kymmenen vuoden kuluttua sen vuoden päättymisestä, jonka aikana henkilön pätevyystodistuksen voimassaolo päättyi.
VTS-pätevyysrekisteristä saa rekisteriin
merkitylle luovuttaa häntä itseään koskevia
tietoja. Sen lisäksi tietoja saa luovuttaa vain
toimivaltaiselle
viranomaiselle,
VTSpalveluntarjoajalle ja sille, joka 8 §:n 2 momentin 2 kohdassa ja 16 §:n 2 momentissa
tarkoitetun yhteistoimintasopimuksen nojalla
ylläpitää alusliikennepalvelua yhteistyössä
VTS-palveluntarjoajan kanssa.
VTS-pätevyysrekisteriin merkittyjen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan muutoin,
mitä henkilötietolaissa (523/1999) säädetään.

28 §

28 §

Valvonta

Valvonta

Tämän lain täytäntöönpanon ja noudattamisen ylin valvonta kuuluu liikenne- ja viestintäministeriölle.
Liikenteen turvallisuusvirasto ja VTS- viranomainen valvovat tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista.
Jos alus ei noudata tämän lain säännöksiä
tai lain nojalla annettuja päätöksiä ja määräyksiä, kansainvälisten sopimusten määräyksiä taikka Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) päätöksiä, on Liikenteen turvallisuusviraston tai VTS-viranomaisen ilmoitettava tästä aluksen lippuvaltiolle, jos rikkominen on selvää ja vakavaa.

Tämän lain täytäntöönpanon ja noudattamisen ylin valvonta kuuluu liikenne- ja viestintäministeriölle.
Liikenteen turvallisuusvirasto valvoo tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista.
Jos alus ei noudata tämän lain säännöksiä
tai lain nojalla annettuja päätöksiä ja määräyksiä, kansainvälisten sopimusten määräyksiä taikka Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) päätöksiä, on Liikenteen turvallisuusviraston ilmoitettava tästä aluksen lippuvaltiolle, jos rikkominen on selvää ja vakavaa.
Liikenteen turvallisuusviraston on arvioitava 16 §:n 5 momentissa tarkoitetun riskienhallinnan vaikutuksia merenkulun turvallisuuteen. Liikenteen turvallisuusvirasto voi
velvoittaa ryhtymään korjaaviin toimenpiteisiin merenkulun turvallisuuteen kohdistuvan
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merkittävän riskin poistamiseksi. Velvoitteen
tehosteeksi voidaan asettaa uhkasakko. Uhkasakosta
säädetään
uhkasakkolaissa
(1113/1190).
29 §

29 §

Rangaistussäännökset

Rangaistussäännökset

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo VTS-viranomaisen 17 §:n 1 momentin
nojalla antamia määräyksiä, 21 §:n säännöksiä tai 8 §:ssä tarkoitetussa perustamispäätöksessä vahvistettuja määräyksiä taikka laiminlyö 22, 22 a–22 e tai 23 §:ssä säädetyn ilmoitusvelvollisuuden, on tuomittava, jollei teosta
muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, alusliikennepalvelurikkomuksesta sakkoon.
Tullin antaman määräyksen rikkomiseen
sovelletaan lisäksi tullilakia (1466/1994).

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo 8 §:ssä tarkoitetussa perustamispäätöksessä vahvistettuja määräyksiä taikka 17 §:n
1 ja 3 momentin tai 17 a §:n nojalla annettuja määräyksiä, 21 §:n säännöksiä tai laiminlyö 22, 22 a–22 e tai 23 §:ssä säädetyn ilmoitusvelvollisuuden, on tuomittava, jollei teosta
muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, alusliikennepalvelurikkomuksesta sakkoon.
Tullin 22 g §:n nojalla antamien määräysten rikkomisesta voidaan määrätä virhemaksua vähintään 50 ja enintään 3 500 euroa.
Virhemaksun määrää arvioitaessa otetaan
huomioon menettelyn moitittavuus ja toistuvuus.

33 §

33 §

Siirtymäsäännökset

Siirtymäsäännökset

Tämän lain voimaan tullessa toiminnassa
oleville alusliikennepalveluille on haettava 8
§:n mukainen perustamispäätös kuuden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta.
Alusliikenneohjaajalla ja alusliikennepalvelun esimiehellä tulee olla 11 tai 13 §:ssä
tarkoitettu pätevyys 1 päivästä heinäkuuta
2007. Alusliikenneohjaajalta ja alusliikennepalvelun esimieheltä, joka on virassa tai toimessa tämän lain voimaan tullessa, ei vaadita
vahtiperämiehen tutkintoa ja saatua vahtiperämiehenkirjaa.

Alusliikenneohjaajalla ja alusliikennepalvelun esimiehellä tulee olla 11 tai 13 §:ssä
tarkoitettu pätevyys 1 päivästä heinäkuuta
2007. Alusliikenneohjaajalta ja alusliikennepalvelun esimieheltä, joka on virassa tai toimessa tämän lain voimaan tullessa, ei vaadita vahtiperämiehen tutkintoa ja saatua vahtiperämiehenkirjaa.
Ennen tämän lain voimaantuloa liikenneja viestintäministeriön 8 §:n nojalla tehdyt
alusliikennepalvelua koskevat perustamispäätökset ovat edelleen voimassa.
———
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 20 .
———

päivänä

4.
Laki
alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain (370/1995) 20 § sellaisena kuin se
on laissa 877/2014, sekä
lisätään uusi 9 a §, seuraavasti:
Voimassa oleva laki
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(uusi)

9a§
Alusliikennepalvelujen tarjoajan velvollisuus
avustaa valvontaviranomaista
Alusliikennepalvelulaissa
tarkoitetulla
alusliikennepalvelujen tarjoajalla on velvollisuus antaa tietoja tai muuta apua valvontaviranomaiselle tarkastustehtävässä.
20 §

20 §

Rikkomuksista ilmoittaminen ja ilmoituksentekijän henkilöllisyyden salassa pitäminen

Rikkomuksista ilmoittaminen ja ilmoituksentekijän henkilöllisyyden salassa pitäminen

Ilmoitus alusturvallisuutta koskevan säännöksen tai määräyksen rikkomisesta on, mikäli mahdollista, tehtävä kirjallisena valvontaviranomaiselle. Suullinen ilmoitus voidaan
tehdä vain silloin, jos asian kiireellisyyden tai
muun syyn vuoksi kirjallinen ilmoitus ei ole
mahdollinen.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tekijän henkilöllisyyttä ei saa paljastaa
aluksen päällikölle, omistajalle eikä laivanisännälle. Jos ilmoituksen perusteella
toimitetaan tarkastus, tarkastaja ei saa ilmoittaa, että tarkastus toimitetaan ilmoituksen perusteella. Tarkastajan on toteutettava kaikki
laivaväen haastattelut luottamuksellisesti.
Valvontaviranomaisen on ilmoitettava lippuvaltion hallinnolle ja tarvittaessa suomalaiselle työsuojeluviranomaiselle sellaisesta ilmoituksesta, joka ei selkeästi ole perusteeton
sekä sen johdosta toteutetuista toimenpiteistä.
Työsuojeluviranomainen ilmoittaa tarvittaes-

Ilmoitus alusturvallisuutta koskevan säännöksen tai määräyksen rikkomisesta on, mikäli mahdollista, tehtävä kirjallisena valvontaviranomaiselle. Suullinen ilmoitus voidaan
tehdä vain silloin, jos asian kiireellisyyden tai
muun syyn vuoksi kirjallinen ilmoitus ei ole
mahdollinen.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tekijän henkilöllisyyttä ei saa paljastaa
aluksen päällikölle, omistajalle eikä laivanisännälle. Jos ilmoituksen perusteella
toimitetaan tarkastus, tarkastaja ei saa ilmoittaa, että tarkastus toimitetaan ilmoituksen perusteella. Tarkastajan on toteutettava kaikki
laivaväen haastattelut luottamuksellisesti.
Valvontaviranomaisen on ilmoitettava lippuvaltion hallinnolle ja tarvittaessa suomalaiselle työsuojeluviranomaiselle sellaisesta ilmoituksesta, joka ei selkeästi ole perusteeton
sekä sen johdosta toteutetuista toimenpiteistä.
Työsuojeluviranomainen ilmoittaa tarvittaes-
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sa tällaisesta ilmoituksesta Kansainväliselle
työjärjestölle. Jos valvontaviranomainen pitää ilmoitusta selkeästi perusteettomana, sen
on ilmoitettava tästä perusteluineen ilmoituksen tekijälle.
Valvontaviranomaisen on viipymättä tiedotettava lippuvaltion hallinnolle laivaväen
asumis- ja työskentelyolosuhteista koskevien
säännösten tai määräysten rikkomista koskevasta ilmoituksesta, jota ei Suomea sitovien
kansainvälisten määräysten mukaisesti ole
kyetty käsittelemään aluksella, sekä pyydettävä suunnitelma korvaavista toimenpiteistä.
Valvontaviranomainen toimittaa tällaista ilmoitusta koskevan tarkastusraportin sekä lippuvaltion vastauksen Kansainväliselle työjärjestölle ja valtakunnallisille merenkulun
työmarkkinajärjestöille.
Edellä 9 §:ssä mainitun viranomaisen tai
satamaoperaattorin on toimitettava valvontaviranomaiselle kirjallisesti tieto sellaisesta
tavanomaisten tehtäviensä suorittamisen yhteydessä tietoonsa tulleesta alusturvallisuutta
koskevan säännöksen tai määräyksen ilmeisestä rikkomisesta, joka voi vaarantaa aluksen turvallisuutta tai aiheuttaa kohtuutonta
haittaa meriympäristölle.

sa tällaisesta ilmoituksesta Kansainväliselle
työjärjestölle. Jos valvontaviranomainen pitää ilmoitusta selkeästi perusteettomana, sen
on ilmoitettava tästä perusteluineen ilmoituksen tekijälle.
Valvontaviranomaisen on viipymättä tiedotettava lippuvaltion hallinnolle laivaväen
asumis- ja työskentelyolosuhteista koskevien
säännösten tai määräysten rikkomista koskevasta ilmoituksesta, jota ei Suomea sitovien
kansainvälisten määräysten mukaisesti ole
kyetty käsittelemään aluksella, sekä pyydettävä suunnitelma korvaavista toimenpiteistä.
Valvontaviranomainen toimittaa tällaista ilmoitusta koskevan tarkastusraportin sekä lippuvaltion vastauksen Kansainväliselle työjärjestölle ja valtakunnallisille merenkulun
työmarkkinajärjestöille.
Edellä 9 §:ssä mainitun viranomaisen ja 9 a
§:ssä mainitun alusliikennepalvelujen tarjoajan tai satamaoperaattorin on toimitettava
valvontaviranomaiselle kirjallisesti tieto sellaisesta tavanomaisten tehtäviensä suorittamisen yhteydessä tietoonsa tulleesta alusturvallisuutta koskevan säännöksen tai määräyksen ilmeisestä rikkomisesta, joka voi vaarantaa aluksen turvallisuutta tai aiheuttaa
kohtuutonta haittaa meriympäristölle. Tieto
tulee toimittaa mahdollisuuksien mukaan
sähköisesti. Tieto voidaan toimittaa suullisesti, jos asian kiireellisyyden tai muun syyn
vuoksi tiedon kirjallinen toimittaminen ei ole
mahdollista. Ilmoitukseen on liitettävä seuraavat tiedot:
1) aluksen nimi;
2) aluksen IMO-tunnistenumero;
3) radiokutsutunnus;
4) lippuvaltio;
5) edellinen käyntisatama;
6) määräsatama;
7) kuvaus aluksella todetuista rikkomuksista.

Tieto tulee toimittaa mahdollisuuksien mukaan sähköisesti. Tieto voidaan toimittaa
suullisesti, jos asian kiireellisyyden tai muun
syyn vuoksi tiedon kirjallinen toimittaminen
ei ole mahdollista. Ilmoitukseen on liitettävä
seuraavat tiedot:
1) aluksen nimi;
2) aluksen IMO-tunnistenumero;
3) radiokutsutunnus;
4) lippuvaltio;
5) edellinen käyntisatama;
6) määräsatama;
7) kuvaus aluksella todetuista rikkomuksista.

———
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 20 .
———

päivänä

5.
Laki
laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain (1687/2009) 32 §,
seuraavasti:
Voimassa oleva laki
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32 §

32 §

Valvonta

Valvonta

Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista valvoo
Liikenteen turvallisuusvirasto.
Poliisin, tullilaitoksen, työsuojeluhallinnon
ja Liikenneviraston on annettava Liikenteen
turvallisuusvirastolle tässä laissa säädettyjen
tehtävien suorittamiseksi virka-apua. Rajavartiolaitoksen antamasta virka-avusta säädetään rajavartiolaissa (578/2005).

Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista valvoo
Liikenteen turvallisuusvirasto.
Poliisin, tullilaitoksen ja työsuojeluhallinnon ja Liikenneviraston on annettava Liikenteen turvallisuusvirastolle tässä laissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi virka-apua.
Rajavartiolaitoksen antamasta virka-avusta
säädetään rajavartiolaissa.
Alusliikennepalvelulaissa (623/2005) tarkoitetulla alusliikennepalvelujen tarjoajalla
on velvollisuus antaa tietoja tai muuta apua
Liikenteen turvallisuusvirastollenne tämän
lain mukaisessa tarkastustehtävässä.
———
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 20 .
———

päivänä

6.
Laki
liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään I osan 2 §:ään uusi 10 kohta sekä uusi II A osa seuraavasti:
Voimassa oleva laki
(uusi)

Ehdotus
I OSA
Yleistä
1 luku
Yleiset säännökset
2§
Määritelmät
Tässä laissa tarkoitetaan:
10) liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelulla
tie-, rautatie-, lento- ja alusliikenteen ohjausta, hallintaa ja varmistusta, ja palvelulle on
ominaista, että se toimii vuorovaikutuksessa
liikenteen kanssa ja reagoi muuttuviin liikennetilanteisiin.

(uusi)

II A OSA
Liikenteen ohjaus ja hallinta
1 luku
Tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalvelut
1§
Tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalveluiden
järjestäminen
Tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalveluita
voidaan tarjota valtion maantieverkolla ja
kuntien hallinnoimilla kaduilla sekä yksityisteillä. Liikennevirasto vastaa tienpitäjänä hallinnoimansa maantieverkon liikenteen ohja-
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us- ja hallintapalveluiden järjestämisestä
maantieverkolla harjoitettavan liikennöinnin
edellyttämällä tavalla ja huolehtii liikenteen
ohjaus- ja hallintapalvelujen laadusta ja tasapuolisuudesta. Tienpitäjä voi järjestää jäljempänä 2 §:ssä tarkoitetut tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalvelut itse tai hankkia ne
julkisilta tai yksityisiltä palvelujen tuottajilta.
Muu tie- tai katuverkon haltija voi sopia
liikenteenohjauksen järjestämisestä liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tarjoajan
kanssa. Tie- ja katuverkon haltijoiden on sovittava liikennöinnin ja liikenteenohjauksen
käytännön järjestelyistä silloin, kun väylät
liittyvät toisiinsa ja niiden välillä liikennöidään. Liikennevirasto voi yhteistyössä kuntia
ja yksityisteitä edustavien toimijoiden kanssa
yhteensovittaa maanteillä, kaduilla ja yksityisteillä tarjottavia tieliikenteen ohjaus- ja
hallintapalveluita.
2§
Tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalveluun
liittyvät tehtävät
Tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun
tarjoajan tehtävänä on ylläpitää liikenneväylien liikennetilanteen seurantaa (liikenteen tilannekuva) sekä onnettomuuksien, vaaratilanteiden ja liikenteen sujuvuuteen vaikuttavien tilanteiden ilmoitus- ja tiedotuspalvelua. Lisäksi tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tarjoaja antaa liikenteeseen liittyviä sää- ja olosuhdetietoja sekä tietoja liikenteen sujuvuudesta ja vilkkaudesta, tienpitoa
ja liikennettä palvelevien laitteiden kunnosta
ja käytettävyydestä, muista liikenneturvallisuuteen ja liikenteen sujuvuuteen vaikuttavista seikoista sekä muista liikennevälineen turvalliseen kuljettamiseen, ohjaamiseen tai hallintaan liittyvistä seikoista. Tietojen antaminen voi tapahtua myös jäljempänä 2 luvun 3
§:ssä tarkoitetulla tavalla avoimen rajapinnan
kautta.
Liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tarjoaja hoitaa lisäksi liikenteen järjestelyä, joka
on välttämätöntä vaaratilanteiden ja onnettomuuksien estämiseksi ja liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi Liikenteen turvallisuusviraston antamien päätösten ja määräys-
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ten mukaisesti. Liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tarjoaja voi tehdä tilapäisesti,
enintään yhden vuorokauden ajaksi seuraavat
toimenpiteet:
1) sulkea tunnelin tai tien ja osoittaa korvaavan reitin;
2) osoittaa kohtaamispaikan;
3) osoittaa ohittamispaikan ja antaa ohittamiskiellon;
4) osoittaa pysähtymispaikan tai antaa pysähtymiskiellon;
5) jaksottaa liikennettä ajan tai matkan suhteen;
6) osoittaa reitin vaarallisia aineita kuljettaville liikennevälineille ja erikoiskuljetuksille;
7) tehdä muita välttämättömiä toimenpiteitä liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden
varmistamiseksi.
Liikenteen turvallisuusvirasto antaa tarkemmat määräykset 2 momentissa tarkoitetusta liikenteen järjestelystä. Liikennevirasto
antaa tarkemmat määräykset 2 momentissa
tarkoitetusta liikenteen järjestelystä. Liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tarjoajan on
tallennettava tiedot 2 momentin mukaisesti
tekemistään toimenpiteistä. Liikennevirasto
voi tarvittaessa ottaa tarkasteluunsa 2 momentissa tarkoitetun liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tarjoajan toimenpiteen. Liikennevirasto voi päättää toimenpiteen pidentämisestä, jos sen tarve ylittää 2 momentissa
tarkoitetun vuorokauden aikarajan.
3§
Tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tarjoajaan kohdistuvat vaatimukset
Tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun
tarjoajan on oltava luotettava ja tällä on oltava oikeus harjoittaa elinkeinoa Suomessa sekä tehtävän hoitamisen edellyttämät tekniset,
taloudelliset, ammatilliset ja toiminnalliset
valmiudet.
Palveluntarjoajaa ei voida pitää luotettavana, jos tämä on liiketoimintakiellossa tai
määrätty liiketoimintakieltoon viiden viimeisen vuoden aikana, tuomittu viimeisen viiden
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vuoden aikana vankeusrangaistukseen tai
viimeisen kolmen vuoden aikana sakkorangaistukseen vakavasta työsuhdetta, elinkeinon harjoittamista, kirjanpitoa tai velkasuhdetta koskevien säännösten tai määräysten
rikkomisesta, viimeisen viiden vuoden aikana
tuomittu vankeusrangaistukseen muusta vakavasta rikoksesta, jonka voidaan arvioida
vaikuttavan luotettavuuteen tai katsoa osoittavan ilmeistä sopimattomuutta hoitamaan
tässä luvussa tarkoitettuja tehtäviä. Palveluntarjoajan luotettavuuden arviointi koskee sen
määräävässä asemassa olevia henkilöitä sekä
2 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä hoitavia henkilöitä.
Tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun
tarjoajan on pidettävä toimintakäsikirjaa.
Toimintakäsikirjassa määritellään palveluntarjoajan toiminnan ja teknisten järjestelmien
ylläpitämiseen liittyvät tehtävät ja toimenpiteet sekä varautuminen palvelun ylläpitämiseen poikkeustilanteissa.
Tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun
tarjoajan on varmistettava, että sen palveluksessa olevalla henkilöstöllä on tehtävään tarvittava osaaminen ja että se pystyy muutoinkin tieliikenteen turvalliseen ja tehokkaaseen
ohjaamiseen.
Tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun
tarjoajan palveluksessa olevaan tieliikenteen
ohjaajaan sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä hänen suorittaessa 2 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974).
4§
Varautuminen poikkeusoloihin ja normaaliolojen häiriötilanteisiin
Tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalveluntarjoajan on varauduttava poikkeusoloihin ja
huolehdittava siitä, että sen toiminta jatkuu
mahdollisimman häiriöttömästi myös valmiuslaissa (1552/2011) tarkoitetuissa poikkeusoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa.
Tieliikennepalveluntarjoajan on osallistuttava toimintansa edellyttämällä tavalla valmiussuunnitteluun ja valmisteltava etukäteen
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poikkeusoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa tapahtuvaa toimintaa.
Sen lisäksi, mitä valmiuslaissa säädetään
valtioneuvoston ja ministeriön toimivallasta
valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää
tarkemmin poikkeusoloihin ja normaaliolojen
häiriötilanteisiin varautumisen edellyttämän
valmiussuunnittelun järjestämisestä.
5§
Tietoturva
Tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun
tarjoajan on huolehdittava käyttämiinsä liikenteen turvallisuuden kannalta merkittäviin
viestintäverkkoihin ja tietojärjestelmiin kohdistuvien riskien hallinnasta.
Tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun
tarjoajan on ilmoitettava viipymättä Liikenteen turvallisuusvirastolle sellaisista sen järjestelmiin kohdistuvasta merkittävästä tietoturvallisuuteen liittyvästä häiriöstä, joka voi
aiheuttaa merkittävän vaaran liikenteen turvallisuudelle. Liikenteen turvallisuusvirasto
voi antaa tarkempia määräyksiä ilmoituksen
sisällöstä, muodosta ja toimittamisesta.
Jos poikkeamasta ilmoittaminen on yleisen
edun mukaista, Liikenteen turvallisuusvirasto
voi velvoittaa palvelun tarjoajan tiedottamaan asiasta tai kuultuaan ilmoitusvelvollista
tiedottaa asiasta itse.
Liikenteen turvallisuusviraston on arvioitava koskeeko 1 momentissa tarkoitettu häiriö
muita Euroopan unionin jäsenvaltiota ja ilmoitettava tarvittaessa muille asiaan liittyville jäsenvaltioille.
Tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun
tarjoajan on tallennettava ja säilytettävä tieliikenteen tilannekuva tavalla, joka turvaa
tallenteet oikeudettomalta puuttumiselta. Tallenteita on säilytettävä 14 vuorokautta.
6§
Poikkeamailmoitukset
Tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalveluntarjoajan on ilmoitettava havaitsemistaan tai sille ilmoitetuista onnettomuus- ja vaaratilantei-
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siin, väylänpitoon, liikenneturvallisuuteen tai
ympäristösuojeluun, pelastustoimintaan tai
alue- taikka tullivalvontaan liittyvistä olennaisista seikoista:
1) liikenne-, pelastus-, ympäristö-, aluevalvonta, poliisi- tai tulliviranomaisille, Rajavartiolaitokselle ja Hätäkeskuslaitokselle,
2) väyläverkon haltijoille,
3) maakunnille,
4) satamanpitäjille tai muille terminaaleille,
5) tieliikennelain (267/1981) 3 luvussa tarkoitetulle liikenteen ohjaajalle ja 7 luvussa
tarkoitetulle liikenteenvalvojalle,
6) muille toimijoille, joiden toiminta voi
estää vaaran tai vahingon tapahtumisen tai
minimoida sen.
Lisäksi tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tarjoajan on ilmoitettava 1 momentissa
tarkoitetuille tahoille toimenpiteistä, jotka se
tekee 2 §:n 2 momentin nojalla, jos toimenpiteet voivat vaikuttaa 1 momentissa tarkoitetun toimijan tehtävien hoitamiseen.
Liikennevirasto voi antaa tarkempia määräyksiä 1 momentissa tarkoitetun ilmoitusvelvollisuuden sisällöstä ja ilmoitustavasta.
7§
Tieliikenteen vaaratilanteista ja onnettomuuksista ilmoittaminen
Hätäkeskuslaitoksen on ilmoitettava tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tarjoajalle
ilman aiheetonta viivästystä liikenteen turvallisuutta tai sujuvuutta olennaisesti vaarantavista liikenteen häiriötilanteista. Ilmoittaminen tapahtuu automaattisesta rajapinnan
kautta tai muutoin sähköisesti.
8§
Tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tarjoajan avustaminen
Viranomaiset avustavat vastikkeetta tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tarjoajaa
sen suorittaessa sille tässä laissa säädettyjä
tehtäviä antamalla sen tarvitsemia tietoja tai
muuta tukea, jos se tilanteen vakavuus ja erityisluonne huomioon ottaen on tarpeen, ja

Voimassa oleva laki

Ehdotus
jollei sille ole viranomaisten tehtäviin liittyvää estettä.

(uusi)

2 luku
Liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tarjoajan tiedonhallinta
1§
Tiedonsaantioikeudet viranomaisilta
Sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään,
liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tarjoajalla on oikeus saada viranomaisilta salassapitosäännösten estämättä tietoja, jotka ovat
välttämättömiä sen laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi. Viranomainen voi asettaa
salassa pidettävän tiedon luovutuksen edellytykseksi tietoturvallisuusarvioinnin. Salassa
pidettäviä tietoja ei saa luovuttaa edelleen,
ellei luovuttanut viranomainen anna tähän
erikseen lupaa.
Tiedot toimitetaan maksutta rajapinnan
kautta tai muutoin sähköisesti.
Liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tarjoaja saa käyttää eri laeissa säädettyjä tehtäviä varten saamiaan tietoja muidenkin lakisääteisten tehtäviensä hoitamisessa, jos sama
palveluntarjoaja tarjoaa eri liikennemuotojen
ohjaus- ja hallintapalveluita.
2§
Muu tiedonsaantioikeus
Sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään,
liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tarjoajalla on oikeus saada tietoja, jotka ovat välttämättömiä liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tarjoajan laissa säädettyjen tehtävien
hoitamiseksi, eli liikenteen tilannekuvan
muodostamiseksi tarvittavia tietoja sekä muita liikenteen turvallisuuteen ja sujuvuuteen
liittyviä tietoja, kuten sää- ja olosuhdetietoja,
tietoja liikenteen ohjauslaitteista ja niiden
toimivuudesta, liikenteen vaaratilanteista ja
onnettomuuksista, liikenteen ja viestintäverkon häiriöistä ja liikennevälineiden sijainnista:
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1) väyläverkon huolto- ja kunnossapitotoimia sekä rakennustöitä tekeviltä julkisilta tai
yksityisiltä toimijoilta;
2) viestintäverkkojen ylläpitäjiltä viestintäverkon häiriöistä;
3) luotsauspalvelun tarjoajilta ja satamanpitäjiltä;
4) muilta liikenteen ohjaus- ja hallintapalveluiden tarjoajilta;
5) junien, alusten ja ilma-alusten omistajilta, liikennöitsijöiltä tai niiden edustajilta;
6) erillisestä pyynnöstä muilta toimijoilta,
joiden toiminta vaikuttaa liikenneturvallisuuteen tai liikenteen sujuvuuteen.
Liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tarjoaja ei saa antaa liike- tai ammattisalaisuuksiksi katsottuja tietoja eteenpäin, ellei se ole
välttämätöntä yleisen turvallisuuden tai liikenneturvallisuuden turvaamiseksi tai vakavan ympäristövahingon estämiseksi. Tietojen
on oltava tällöin sellaisessa muodossa, että
niistä ei voida erottaa yksittäisiä käyttäjiä eivätkä liike- ja ammattisalaisuudet vaarannu.
Edellä sanottu ei kuitenkaan estä tietojen
luovuttamista viranomaiselle jäljempänä 4
§:ssä tarkoitetulla tavalla.
Tiedot toimitetaan rajapinnan kautta tai
muutoin sähköisesti. Rajapinnan kautta tarjottava pääsy tietoihin ja tietojärjestelmiin ja
sen toteuttamiseksi mahdollisesti tarvittavat
tukipalvelut, käyttöehdot, ohjelmistot, lisenssit ja muut tarvittavat palvelut on tarjottava
oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin.
Liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tarjoaja saa käyttää eri laeissa säädettyjä tehtäviä varten saamiaan tietoja muidenkin lakisääteisten tehtäviensä hoitamisessa, mikäli
sama palveluntarjoaja tarjoaa eri liikennemuotojen ohjaus- ja hallintapalveluita.
3§
Tietojen luovuttaminen avoimen rajapinnan
kautta
Liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tarjoajan on avattava avoimen rajapinnan kautta
koneluettavassa muodossa vapaasti käytettä-
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väksi seuraavat ajantasaiset tiedot 1 luvun 2
§:n 1 momentissa tarkoitetun tehtävän toteuttamiseksi:
1) liikenteen säätiedot ja -ennusteet,
2) liikenteen olosuhdetiedot,
3) liikennemäärien mittaustiedot,
4) sujuvuus- ja matka-aikatiedot,
5) häiriö- ja poikkeustilannetiedot,
6) tiedot vaihtuvista nopeusrajoituksista
sekä muista vaihtuvista liikennesäännöistä,
7) tiedot liikennevälineiden sijainnista, jos
tieto on olemassa,
8) muut julkisin varoin tuotetut viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa
tarkoitetut julkiset tiedot, ellei tiedot luovuttanut viranomainen kiellä niiden avaamista
avoimena datana.
Ilmaliikennevirtojen säätelystä säädetään
ilmaliikennevirtojen säätelyä koskevista yhteisistä säännöistä annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 255/2010. Ilmailun sääpalvelun tarjoajien velvollisuudesta toimittaa
säätietoja säädetään lennonvarmistuspalvelujen tarjoamista koskevista yhteisistä vaatimuksista sekä asetusten (EY) N:o 482/2008
ja (EU) N:o 691/2010 muuttamisesta annetussa komission täytäntöönpanoasetuksessa
(EU) N:o 1035/2011.
1) Liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun
tarjoajan on avattava avoimen rajapinnan
kautta koneluettavassa muodossa vapaasti
käytettäväksi seuraavat staattiset tiedot:
1) sujuvuus- ja matka-aikatietojen historiatiedot,
2) liikenne- ja mittaustietojen historiatiedot,
3) olosuhdetietojen historiatiedot,
4) muut tilastotiedot.
Avoimen rajapinnan kautta tarjottava pääsy
tietoihin ja tietojärjestelmiin ja pääsyn toteuttamiseksi mahdollisesti tarjottavat tukipalvelut, käyttöehdot, ohjelmistot, lisenssit ja muut
tarvittavat palvelut on tarjottava oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Siltä osin kuin tietojen avaaminen perustuu sopimukseen Liikenneviraston tai
muun viranomaisen kanssa, tiedot on avattava maksutta. Jalostetusta tiedosta voidaan ottaa maksu liiketaloudellisin perustein. Avattavien tietojen on oltava sellaisessa muodos-
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sa, että henkilötietojen suojaa ja liike- tai
ammattisalaisuutta ei vaaranneta.
4§
Tietojen luovuttaminen viranomaisille ja
muille julkista tehtävää hoitaville
Liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tarjoajan on liike- ja ammattisalaisuuden estämättä luovutettava viranomaiselle tai muulle
laissa säädettyä tehtävää hoitavalle sellaisia
tietoja, jotka ovat välttämättömiä sille laissa
säädettyjen tehtävien hoitamiseksi. Tiedot
luovutetaan maksutta rajapinnan kautta tai
muutoin sähköisesti.
Lentoliikenteen osalta tietojen luovutuksesta säädetään ilmaliikennevirtojen säätelyä
koskevista yhteisistä säännöistä annetussa
komission asetuksessa (EU) N:o 255/2010.
5§
Liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelujen yhteentoimivuus
Liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tarjoajan on varmistettava, että sen edellä 1 tai 2
§:n nojalla saama tieto on ilman aiheetonta
viivästystä muiden lain mukaan vastaavia
palveluita tarjoavien liikenteen ohjaus- ja
hallintapalveluita tarjoavien käytössä rajapinnan kautta maksutta, ellei tiedon antanut
viranomainen ole kieltänyt tai rajoittanut sen
antamista.
Liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tarjoajien on palveluitaan ja järjestelmiään sekä
tietosisältöjä kehittäessään huolehdittava niiden yhteentoimivuudesta muiden vastaavien
palveluiden kanssa. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä yhteentoimivuuden varmistamisesta.
6§
Tietojen käyttäminen lisäarvopalveluita tarjottaessa
Liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tar-
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joaja saa käyttää 1 ja 2 §:n nojalla saamiaan
tietoja muita kuin laissa säädettyjä palveluita
tarjotessaan, mutta palvelua tarjottaessa ei
voida luovuttaa tietoa muutoin kuin edellä on
säädetty, eikä salassa pidettävä tieto saa muutoinkaan käydä ilmi palvelusta. Liikenteen
ohjaus- ja hallintapalvelun tarjoaja ei myöskään saa hyödyntää 2 §:n nojalla saamaansa
salassa pidettävää tietoa tavalla, joka vahingoittaisi tiedon luovuttaneen toimijan liiketaloudellisia etuja.
———
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 20 .
———

päivänä

7.
Laki
luotsauslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan luotsauslain (940/2003) 2, 4 d ja 18 §,
sellaisina kuin ne ovat laissa 1312/2016,
seuraavasti:
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2§

2§

Määritelmät

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) luotsauksella alusten ohjailuun liittyvää
toimintaa, jossa luotsi toimii aluksen päällikön neuvonantajana sekä vesialueen ja merenkulun asiantuntijana;
2) luotsilla henkilöä, jonka Liikenteen turvallisuusvirasto on ohjauskirjan myöntämällä
hyväksynyt toimimaan luotsina Suomen vesialueella sekä 21 kohdassa tarkoitetulla
Saimaan kanavan vuokra-alueella;
3) luotsausyhtiöllä osakeyhtiötä, joka on
perustettu Luotsausliikelaitoksen muuttamisesta
osakeyhtiöksi
annetulla
lailla
(1008/2010);
4) luotsipaikalla luotsattavaksi väyläksi
määrätyn väylän avomeren puoleisessa päässä tai väylällä olevaa karttaan merkittyä aluetta, jossa luotsi nousee alukseen tai poistuu
aluksesta tai jossa vaihdetaan luotsia;
5)
yleisellä
kulkuväylällä
vesilain
(587/2011) 1 luvun 3 §:n 1 momentin 13
kohdassa tarkoitettua yleistä kulkuväylää;
6) VTS-viranomaisella alusliikennepalvelulain (623/2005) 2 §:n 4 kohdassa tarkoitettua
VTS-viranomaista;
7) jäänmurtajalla alusta, jota käytetään
alusten
jääluokista
ja
jäänmurtajaavustuksesta annetussa laissa (1121/2005)
tarkoitetun jäänmurtaja-avustuksen antamiseen;
8) valtionaluksella sota-, rajavartio-, poliisi- ja tullialusta sekä alusta, jota muussa kuin

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) luotsauksella alusten ohjailuun liittyvää
toimintaa, jossa luotsi toimii aluksen päällikön neuvonantajana sekä vesialueen ja merenkulun asiantuntijana;
2) luotsilla henkilöä, jonka Liikenteen turvallisuusvirasto on ohjauskirjan myöntämällä
hyväksynyt toimimaan luotsina Suomen vesialueella sekä 21 kohdassa tarkoitetulla
Saimaan kanavan vuokra-alueella;
3) luotsausyhtiöllä osakeyhtiötä, joka on
perustettu Luotsausliikelaitoksen muuttamisesta
osakeyhtiöksi
annetulla
lailla
(1008/2010);
4) luotsipaikalla luotsattavaksi väyläksi
määrätyn väylän avomeren puoleisessa päässä tai väylällä olevaa karttaan merkittyä aluetta, jossa luotsi nousee alukseen tai poistuu
aluksesta tai jossa vaihdetaan luotsia;
5)
yleisellä
kulkuväylällä
vesilain
(587/2011) 1 luvun 3 §:n 1 momentin 13
kohdassa tarkoitettua yleistä kulkuväylää
6) Alusliikennepalvelujen tarjoajalla alusliikennepalvelulain (623/2005) 2 §:n 4 kohdassa tarkoitettua VTS-palveluntarjoajaa;
7) jäänmurtajalla alusta, jota käytetään
alusten
jääluokista
ja
jäänmurtajaavustuksesta annetussa laissa (1121/2005)
tarkoitetun jäänmurtaja-avustuksen antamiseen;
8) valtionaluksella sota-, rajavartio-, poliisi- ja tullialusta sekä alusta, jota muussa kuin
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kauppamerenkulussa käytetään pääasiassa
valtion tarkoitukseen;
9) SOLAS-yleissopimuksella ihmishengen
turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyä
kansainvälistä
yleissopimusta
(SopS
11/1981) ja siihen myöhemmin tehtyjä muutoksia;
10) automaattisella tunnistusjärjestelmällä
(AIS) SOLAS-yleissopimuksen navigoinnin
turvallisuutta koskevassa V luvussa tarkoitettua alusten automaattista tunnistusjärjestelmää;
11) STCW-yleissopimuksella merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaa vuoden 1978 yleissopimusta
(SopS 22/1984) ja siihen myöhemmin tehtyjä
muutoksia;
12)
laivasimulaattorilla
STCWyleissopimuksen mukaisesti arvioidun oppilaitoksen tai ammattikorkeakoulun merenkulkijoiden koulutuksessa käyttämää laivasimulaattoria;
13) MARPOL-yleissopimuksella alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen
yleissopimukseen liittyvää vuoden 1978 pöytäkirjaa (SopS 51/1983) ja siihen myöhemmin tehtyjä muutoksia;
14) IGC-säännöstöllä nesteytettyjä kaasuja
irtolastina kuljettavien alusten rakentamista
ja varustamista koskevaa Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) säännöstöä;
15) IMDG-säännöstöllä vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa
koskevaa IMO:n säännöstöä;
16) öljyllä kivennäisöljyä kaikissa muodoissaan, mukaan luettuina raakaöljy, polttoöljy, öljyliete, öljyjäte ja jalostetut tuotteet;
17) nesteytetyllä kaasulla IGC-säännöstön
19 luvussa tarkoitettuja aineita ja niihin rinnastettavia nesteytettyinä kuljetettavia kaasuja;
18) haitallisella nestemäisellä aineella ainetta, joka on luokiteltu kuuluvaksi MARPOL-yleissopimuksen
kemikaaliluettelon
luokkaan X, Y tai Z;
19) vaarallisella kiinteällä irtolastilla SOLAS-yleissopimuksen liitteen VII luvun A 1
osan 7 säännössä määriteltyä vaarallista kiinteää irtolastia;

kauppamerenkulussa käytetään pääasiassa
valtion tarkoitukseen;
9) SOLAS-yleissopimuksella ihmishengen
turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyä
kansainvälistä
yleissopimusta
(SopS
11/1981) ja siihen myöhemmin tehtyjä muutoksia;
10) automaattisella tunnistusjärjestelmällä
(AIS) SOLAS-yleissopimuksen navigoinnin
turvallisuutta koskevassa V luvussa tarkoitettua alusten automaattista tunnistusjärjestelmää;
11) STCW-yleissopimuksella merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaa vuoden 1978 yleissopimusta
(SopS 22/1984) ja siihen myöhemmin tehtyjä
muutoksia;
12)
laivasimulaattorilla
STCWyleissopimuksen mukaisesti arvioidun oppilaitoksen tai ammattikorkeakoulun merenkulkijoiden koulutuksessa käyttämää laivasimulaattoria;
13) MARPOL-yleissopimuksella alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen
yleissopimukseen liittyvää vuoden 1978 pöytäkirjaa (SopS 51/1983) ja siihen myöhemmin tehtyjä muutoksia;
14) IGC-säännöstöllä nesteytettyjä kaasuja
irtolastina kuljettavien alusten rakentamista
ja varustamista koskevaa Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) säännöstöä;
15) IMDG-säännöstöllä vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa
koskevaa IMO:n säännöstöä;
16) öljyllä kivennäisöljyä kaikissa muodoissaan, mukaan luettuina raakaöljy, polttoöljy, öljyliete, öljyjäte ja jalostetut tuotteet;
17) nesteytetyllä kaasulla IGC-säännöstön
19 luvussa tarkoitettuja aineita ja niihin rinnastettavia nesteytettyinä kuljetettavia kaasuja;
18) haitallisella nestemäisellä aineella ainetta, joka on luokiteltu kuuluvaksi MARPOL-yleissopimuksen
kemikaaliluettelon
luokkaan X, Y tai Z;
19) vaarallisella kiinteällä irtolastilla SOLAS-yleissopimuksen liitteen VII luvun A 1
osan 7 säännössä määriteltyä vaarallista kiinteää irtolastia;

Voimassa oleva laki

Ehdotus

20) INF-lastilla SOLAS-yleissopimuksen
VII luvun D osassa tarkoitettua lastia, joka
sisältää säteilytettyä ydinpolttoainetta, plutoniumia tai eräitä radioaktiivisia jätteitä ja
jota kuljetetaan IMDG-säännöstön mukaisesti;
21) Saimaan kanavan vuokra-alueella aluetta, jota koskee Saimaan kanavan Venäjälle
kuuluvan osan ja siihen liittyvän alueen
vuokraamisesta Suomen tasavallalle sekä
Saimaan kanavan kautta tapahtuvasta alusliikenteestä Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välillä tehty sopimus (SopS
8/2012);
22) Saimaan kanavalla kanava-aluetta
Saimaan kanavan vuokra-alueella sijaitsevan
Brusnitsnojen sulun alasataman ja Suomen
alueella sijaitsevan Mälkiän sulun yläsataman välillä;
23) Saimaan vesialueella järvistä koostuvaa järvialuetta, jolla sijaitsee luotsinkäyttövelvollisuuden piiriin kuuluva Saimaan väylästö, lukuun ottamatta Saimaan kanavaa.

20) INF-lastilla SOLAS-yleissopimuksen
VII luvun D osassa tarkoitettua lastia, joka
sisältää säteilytettyä ydinpolttoainetta, plutoniumia tai eräitä radioaktiivisia jätteitä ja
jota kuljetetaan IMDG-säännöstön mukaisesti;
21) Saimaan kanavan vuokra-alueella aluetta, jota koskee Saimaan kanavan Venäjälle
kuuluvan osan ja siihen liittyvän alueen
vuokraamisesta Suomen tasavallalle sekä
Saimaan kanavan kautta tapahtuvasta alusliikenteestä Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välillä tehty sopimus (SopS
8/2012);
22) Saimaan kanavalla kanava-aluetta
Saimaan kanavan vuokra-alueella sijaitsevan
Brusnitsnojen sulun alasataman ja Suomen
alueella sijaitsevan Mälkiän sulun yläsataman välillä;
23) Saimaan vesialueella järvistä koostuvaa järvialuetta, jolla sijaitsee luotsinkäyttövelvollisuuden piiriin kuuluva Saimaan väylästö, lukuun ottamatta Saimaan kanavaa.

4d§

4d§

Toimintakäsikirja

Toimintakäsikirja

Luotsausyhtiön on laadittava ja ylläpidettävä toimintakäsikirjaa, jossa on kuvattu:
1) luotsauspalvelujen tarjoaminen;
2) menettelyt, joilla varmistetaan luotsille
tässä laissa säädettyjen oikeuksien ja velvollisuuksien noudattaminen;
3) luotsauksia koskeva tiedonvaihto ja yhteistoiminta VTS-viranomaisen kanssa; sekä
4) toiminta onnettomuus- ja poikkeustilanteissa.
Toimintakäsikirja on toimitettava Liikenteen turvallisuusvirastolle tiedoksi ennen
kuin se otetaan käyttöön ja jokaisen päivityksen jälkeen.

Luotsausyhtiön on laadittava ja ylläpidettävä toimintakäsikirjaa, jossa on kuvattu:
1) luotsauspalvelujen tarjoaminen;
2) menettelyt, joilla varmistetaan luotsille
tässä laissa säädettyjen oikeuksien ja velvollisuuksien noudattaminen;
3) luotsauksia koskeva tiedonvaihto ja yhteistoiminta alusliikennepalvelujen tarjoajan
kanssa; sekä
4) toiminta onnettomuus- ja poikkeustilanteissa.
Toimintakäsikirja on toimitettava Liikenteen turvallisuusvirastolle tiedoksi ennen
kuin se otetaan käyttöön ja jokaisen päivityksen jälkeen.

18 §

18 §
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Valvonta

Valvonta

Liikenne- ja viestintäministeriö huolehtii
luotsaustoiminnan yleisestä ohjauksesta ja
kehittämisestä.
Liikenteen turvallisuusvirasto valvoo tämän lain muiden kuin 6 §:n säännösten noudattamista.
VTS-viranomainen ilmoittaa välittömästi
Liikenteen turvallisuusvirastolle havaitsemistaan poikkeamista, jotka koskevat luotsinkäyttövelvollisuuden noudattamista, luotsin
ohjauskirjan, linjaluotsinkirjan ja erivapauden käyttöä sekä luotsauspalvelujen tarjoamista.
Liikenteen turvallisuusviraston on toimitettava teknisen käyttöyhteyden avulla VTSviranomaiselle ajantasaiset tiedot luotsin ohjauskirjoista, linjaluotsinkirjoista, erivapauksista ja poikkeuksista luotsinkäyttövelvollisuudesta. Poikkeuksista Liikenteen turvallisuusvirasto voi ilmoittaa VTS-viranomaiselle
myös muulla tavalla kuin teknisen käyttöyhteyden avulla.
Luotsauspalveluja tarjoavan yhtiön on toimitettava VTS-viranomaiselle sähköisesti
ajan tasalla olevat tiedot luotsintilauksista ja
käynnissä olevista luotsauksista. Yhtiön on
ilmoitettava VTS-viranomaiselle poikkeamista tai häiriöistä luotsaustoiminnassa.

Liikenne- ja viestintäministeriö huolehtii
luotsaustoiminnan yleisestä ohjauksesta ja
kehittämisestä.
Liikenteen turvallisuusvirasto valvoo tämän lain muiden kuin 6 §:n säännösten noudattamista.
Alusliikennepalveluntarjoaja ilmoittaa välittömästi Liikenteen turvallisuusvirastolle
havaitsemistaan poikkeamista, jotka koskevat
luotsinkäyttövelvollisuuden noudattamista,
luotsin ohjauskirjan, linjaluotsinkirjan ja erivapauden käyttöä sekä luotsauspalvelujen
tarjoamista.
Liikenteen turvallisuusviraston on toimitettava teknisen käyttöyhteyden avulla alusliikennepalveluntarjoajalle ajantasaiset tiedot
luotsin ohjauskirjoista, linjaluotsinkirjoista,
erivapauksista ja poikkeuksista luotsinkäyttövelvollisuudesta. Poikkeuksista Liikenteen
turvallisuusvirasto voi ilmoittaa alusliikennepalveluntarjoajalle myös muulla tavalla kuin
teknisen käyttöyhteyden avulla.
Luotsauspalveluja tarjoavan yhtiön on toimitettava
alusliikennepalveluntarjoajalle
sähköisesti ajan tasalla olevat tiedot luotsintilauksista ja käynnissä olevista luotsauksista.
Yhtiön on ilmoitettava alusliikennepalveluntarjoajalle poikkeamista tai häiriöistä luotsaustoiminnassa.
———
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 20 .
———
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8.
Laki
merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta

muutetaan merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) 1 luvun 2 §, 2 a luvun 1 ja 3 §
sekä 11 luvun 1 ja 2 §,
sellaisina kuin niistä ovat 1 luvun 2 § osaksi laeissa 998/2014, 473/2016, 275/2017 ja
628/2017 sekä 2 a luvun 1 ja 3 § laissa 275/2017, seuraavasti:
Voimassa oleva laki
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1 luku

1 luku

Yleiset säännökset

Yleiset säännökset

2§

2§

Määritelmät

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) MARPOL 73/78 -yleissopimuksella alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvää vuoden 1978
pöytäkirjaa (SopS 51/1983) ja siihen myöhemmin tehtyjä muutoksia;
2) Helsingin sopimuksella vuoden 1992
Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevaa yleissopimusta (SopS 2/2000)
ja siihen myöhemmin tehtyjä muutoksia;
3) SOLAS–yleissopimuksella ihmishengen
turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyä
kansainvälistä
yleissopimusta
(SopS
11/1981) ja siihen myöhemmin tehtyjä muutoksia;
4) AFS–yleissopimuksella alusten haitallisten kiinnittymisenestojärjestelmien rajoittamisesta Lontoossa 5 päivänä lokakuuta 2001
tehtyä kansainvälistä yleissopimusta ja siihen
myöhemmin tehtyjä muutoksia;
4 a) painolastivesiyleissopimuksella alusten
painolastivesien ja sedimenttien valvonnasta
ja käsittelystä Lontoossa 13 päivänä helmikuuta 2004 tehtyä kansainvälistä yleissopimusta ja siihen myöhemmin tehtyjä muutoksia;
5) TBT-asetuksella orgaanisten tinayhdisteiden kieltämisestä aluksissa annettua Eu-

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) MARPOL 73/78 -yleissopimuksella alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvää vuoden 1978
pöytäkirjaa (SopS 51/1983) ja siihen myöhemmin tehtyjä muutoksia;
2) Helsingin sopimuksella vuoden 1992
Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevaa yleissopimusta (SopS 2/2000)
ja siihen myöhemmin tehtyjä muutoksia;
3) SOLAS―yleissopimuksella ihmishengen
turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyä
kansainvälistä
yleissopimusta
(SopS
11/1981) ja siihen myöhemmin tehtyjä muutoksia;
4) AFS―yleissopimuksella alusten haitallisten kiinnittymisenestojärjestelmien rajoittamisesta Lontoossa 5 päivänä lokakuuta
2001 tehtyä kansainvälistä yleissopimusta ja
siihen myöhemmin tehtyjä muutoksia;
4 a) painolastivesiyleissopimuksella alusten
painolastivesien ja sedimenttien valvonnasta
ja käsittelystä Lontoossa 13 päivänä helmikuuta 2004 tehtyä kansainvälistä yleissopimusta ja siihen myöhemmin tehtyjä muutoksia;
5) TBT-asetuksella orgaanisten tinayhdisteiden kieltämisestä aluksissa annettua Eu-
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roopan parlamentin ja neuvoston asetusta
(EY) N:o 782/2003;
5 a) aluskierrätysasetuksella aluskierrätyksestä sekä asetuksen (EY) N:o 1013/2006 ja
direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 1257/2013;
6) aluevesillä, sisäisillä aluevesillä ja
aluemerellä Suomen aluevesien rajoista annetussa laissa (463/1956) määriteltyjä alueita;
7) sisävesialueella järviä, jokia ja kanavia;
8) Suomen vesialueella aluevesiä ja sisävesialuetta;
9) talousvyöhykkeellä Suomen talousvyöhykkeestä annetussa laissa (1058/2004) määriteltyä merialuetta;
10) Itämeren alueella varsinaista Itämerta,
Pohjanlahtea ja Suomenlahtea sekä Itämeren
sisääntuloväylää, jonka rajana on Skagenin
leveysaste 57°44,8"P Skagerrakissa, mukaan
lukien valtioiden ilmoittamat sisäiset aluevedet;
11) lähimmällä maalla sisäisten aluevesien
ulkorajaa tai niitä alueita, jotka määritellään
MARPOL 73/78 -yleissopimuksessa;
12) kansainvälisellä liikenteellä liikennettä
Suomen ja ulkomaan satamien välillä tai ulkomaan satamien välillä sekä merimatkaa
Suomen satamasta Suomen aluevesien ulkopuolelle, lukuun ottamatta kohdassa 13 tarkoitettua liikennettä;
13) kotimaanliikenteellä liikennettä suomalaisten satamien välillä; kotimaan liikenteeseen rinnastetaan liikenne Saimaan kanavan
ja siihen välittömästi liittyvien Venäjän vesialueiden kautta Viipuriin sekä liikenne Vihrevojn ja Viipurin välillä;
14) aluksella jokaista vesikulkuneuvoa,
mukaan luettuina kantosiipialukset, ilmatyynyalukset, vedenalaiset alukset ja kelluvat
alukset sekä kiinteät tai kelluvat alustat;
15) öljysäiliöaluksella alusta, jonka lastitilat on rakennettu tai muunnettu pääasiassa öljyn kuljettamiseen irtolastina, mukaan luettuina yhdistelmäalukset sekä kemikaalisäiliöalukset silloin, kun ne kuljettavat öljyä irtolastina;
16) kemikaalisäiliöaluksella alusta, jonka
lastitilat on rakennettu tai muunnettu pääasi-

roopan parlamentin ja neuvoston asetusta
(EY) N:o 782/2003;
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assa haitallisen nestemäisen aineen kuljettamiseen irtolastina, mukaan luettuina öljysäiliöalukset silloin, kun ne kuljettavat haitallista nestemäistä ainetta irtolastina;
17) matkustaja-aluksella alusta, joka saa
kuljettaa yli 12 matkustajaa, jolloin matkustajalla tarkoitetaan kaikkia muita kuin aluksen päällikköä ja laivaväkeen kuuluvia tai
muita missä tahansa ominaisuudessa alukseen toimeen otettuja tai siinä aluksen lukuun
työskenteleviä henkilöitä sekä alle vuoden
ikäisiä lapsia;
18) huviveneellä urheilukäyttöön tai vapaaaikaan tarkoitettua alusta sen tyypistä tai
käyttövoimasta riippumatta;
19) kalastusaluksella kalojen tai meren
muiden elollisten luonnonvarojen pyyntiin
varustettua tai siihen kaupallisesti käytettävää alusta;
20) sisävesialuksella erityisesti sisävesiväylällä käytettäväksi tarkoitettua alusta,
sellaisena kuin se määritellään sisävesialusten teknisistä vaatimuksista annetussa neuvoston direktiivissä 82/714/ETY, mukaan luettuina kaikki alukset, joille on myönnetty
yhteisön sisävesialustodistus sellaisena kuin
se määritellään mainitussa direktiivissä;
21) puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen aluksella alusta, jossa on selvät kansallisuustunnukset ja joka on asiaankuuluvasta
palvelusluettelosta tai vastaavasta ilmenevän
puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen
asianmukaisesti tehtävään määräämän henkilön komennossa;
22) bruttovetoisuudella vuoden 1969 kansainvälisen aluksenmittausyleissopimuksen
(SopS 31/1982) liitteessä I olevaa kaavaa
käyttäen määritettyä vetoisuutta;
23) alusjätteellä kaikkea aluksen tavanomaisesta toiminnasta syntyvää jätettä, mukaan lukien konehuoneesta peräisin olevat öljyiset jätteet, käymäläjätevedet ja kiinteät jätteet; lastijätettä ei kuitenkaan pidetä alusjätteenä;
24) haitallisella aineella öljyä, haitallista
nestemäistä ainetta, käymäläjätevettä ja kiinteää jätettä; jos muuhun kuin haitalliseen aineeseen on sekoitettu haitallista ainetta, pidetään myös näiden aineiden seosta haitallisena
aineena;
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25) lastijätteellä aluksen lastitiloissa olevia
lastijäämiä, jotka on tarpeen poistaa jätteenä
alukselta lastin lastaamisen ja purkamisen
päätyttyä;
26) päästöllä MARPOL 73/78 yleissopimuksen 2 artiklan mukaisesti kaikkia aluksesta peräisin olevia haitallisten aineiden päästöjä, olivatpa ne muodostuneet
huomaamatta, jätteitä hävittämällä, vuodon
seurauksena, pumppaamalla tai tyhjentämällä; päästöllä ei tässä laissa tarkoiteta maalta
peräisin olevien jätteiden mereen laskemista
(dumppaus), meren pohjan mineraalien hyödyntämisen yhteydessä syntyviä aineita eikä
haitallisten aineiden päästämistä laillisen tieteellisen tutkimuksen yhteydessä saastumisen
vähentämiseksi tai kontrollin takia;
27) ympäristön pilaantumisella vesialueiden tilaan liittyvää vaaraa ihmisen terveydelle, elollisten luonnonvarojen ja vesialueiden
elämän vahingoittumista, esteitä kalastukselle tai muulle oikeutetulle vesialueiden käytölle, veden käyttöominaisuuksien huonontumista, viihtyisyyden vähentymistä tai muuta
näihin rinnastettavaa haittaa, taikka ilman
laatuun tai ilmastoon liittyvää alusten tavanomaisesta käytöstä johtuvaa haittaa, kuten
moottoreiden pakokaasun typen ja rikin aiheuttamaa haittaa taikka otsonikerrosta heikentävien aineiden aiheuttamaa haittaa;
28) öljyllä kivennäisöljyä kaikissa muodoissaan, mukaan luettuina raakaöljy, polttoöljy, öljyliete, öljyjäte ja jalostetut tuotteet;
29) öljypitoisella seoksella seosta, joka sisältää öljyä;
30) nestemäisellä aineella ainetta, jonka
höyrypaine 37,8 °C:n lämpötilassa on enintään 0, 28 megapascalia (absoluuttinen paine);
31) haitallisella nestemäisellä aineella ainetta, joka on luokiteltu kuuluvaksi MARPOL 73/78 -yleissopimuksen kemikaaliluettelon luokkaan X, Y ja Z;
32) aineella alkuaineita ja niiden kemiallisia yhdisteitä sellaisina kuin ne esiintyvät
luonnossa tai teollisesti tuotettuina;
33) valmisteella kahden tai useamman aineen seoksia;
34) käymäläjätevedellä
a) käymälöistä, pisoaareista ja WC-
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lattiakaivoista peräisin olevia jätevesiä ja
muita jätteitä;
b) lääkintätilojen pesualtaista, kylpyammeista ja lattiakaivoista peräisin olevia jätevesiä;
c) tyhjennyksiä tiloista, joissa on eläviä
eläimiä; sekä
d) muita jätevesiä, jotka on sekoitettu edellisten kanssa;
35) käsitellyllä käymäläjätevedellä käymäläjätevettä, joka on käsitelty asianmukaisesti
hyväksytyssä käsittelylaitteistossa;
36) kiinteällä jätteellä kaikenlaisia ruokajätteitä, kotitalousjätteitä ja aluksen toiminnasta aiheutuvia jätteitä, kaikenlaisia muoveja, lastijäämiä, jätteenpolttouunin tuhkaa,
ruokaöljyä, kalastusvälineitä ja eläinten ruhoja, joita syntyy aluksen tavanomaisen toiminnan aikana ja jota on jatkuvasti tai aika
ajoin poistettava aluksesta, lukuun ottamatta
MARPOL 73/78 -yleissopimuksen muissa
kuin V liitteessä määriteltyjä tai lueteltuja aineita; kiinteään jätteeseen eivät kuulu tuoreet
kalat ja niiden osat, jotka on saatu matkan aikana harjoitetun kalastustoiminnan seurauksena tai sellaisen kalanviljelyn seurauksena,
johon sisältyy kalojen, myös äyriäisten, kuljetus kalanviljelylaitokseen ja pyydettyjen
kalojen, myös äyriäisten, kuljetus tällaisista
laitoksista rannikolle jalostettavaksi;
37) ilmaa pilaavalla aineella MARPOL
73/78 -yleissopimuksen VI liitteessä ilman
pilaantumisen ehkäisemiseksi säänneltyjä aineita, joilla on haitallisia vaikutuksia ilmaan,
veteen ja muuhun ympäristöön;
38) polttoaineella aluksen päämoottoreissa
ja apumoottoreissa käytettyjä polttoöljyjä;
39) markkinoille saattamisella meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden toimittamista jakeluun tai polttoaineen käyttäjille tai
asettamista näiden käyttöön vastiketta vastaan tai vastikkeetta käytettäväksi aluksilla
polttoaineena Suomen lainkäyttövaltaan kuuluvilla alueilla, ei kuitenkaan meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden toimittamista
tai asettamista käyttöön vietäväksi ulkomaille
alusten säiliöissä;
40) meriliikenteessä käytettävällä polttoaineella raakaöljystä saatavaa nestemäistä polttoainetta, joka on tarkoitettu käytettäväksi tai
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jota käytetään aluksella, mukaan lukien standardissa ISO 8217 määritellyt polttoaineet;
41) meriliikenteessä käytettävällä dieselöljyllä meriliikenteessä käytettävää polttoainetta, joka on ISO 8217:n taulukossa I määritellyn DMB-laadun mukaista, rikkipitoisuutta
koskevaa viittausta lukuun ottamatta;

jota käytetään aluksella, mukaan lukien standardissa ISO 8217 määritellyt polttoaineet;
41) meriliikenteessä käytettävällä dieselöljyllä meriliikenteessä käytettävää polttoainetta, jonka viskositeetti tai tiheys on standardin
ISO 8217 taulukon 1 mukaisten DMB- ja
DMC- laatujen viskositeetin tai tiheyden mukainen;
42) meriliikenteessä käytettävällä kaasuöljyllä meriliikenteessä käytettävää polttoainetta, jonka viskositeetti tai tiheys on standardin
ISO 8217 taulukon 1 mukaisten DMX- ja
DMA -laatujen viskositeetin tai tiheyden mukainen;
43) rikin oksidipäästöjen valvonta-alueella
merialueita, jotka IMO on määritellyt kyseisiksi valvonta-alueiksi MARPOL 73/78
yleissopimuksen VI liitteen mukaisesti;
44) laiturissa olevalla aluksella alusta, joka
on asianmukaisesti kiinnitettynä tai ankkuroituna suomalaisessa satamassa, kun sitä lastataan tai puretaan, taikka joka odottaa satamassa;
45) päästönvähentämismenetelmällä alukseen asennettavaa varustetta, materiaalia, laitetta tai laitteistoa tai muuta menettelyä, vaihtoehtoista polttoainetta taikka vaatimusten
noudattamista koskevaa menetelmää, jota
käytetään vaihtoehtona MARPOL 73/78 yleissopimuksen VI liitteen ja neuvoston direktiivin 1999/32/EY muuttamisesta meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden rikkipitoisuuden osalta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/33/EU
vaatimusten mukaiselle vähärikkiselle meriliikenteessä käytettävälle polttoaineelle ja joka voidaan todentaa ja määrällisesti arvioida
ja jonka noudattamista voidaan valvoa;
46) kiinnittymisenestojärjestelmällä pinnoitetta, maalia, pintakäsittelyä, pintaa tai laitetta, jota käytetään aluksella vähentämään tai
estämään ei-toivottujen organismien kiinnittymistä sen pintaan;
46 a) painolastivedellä vettä ja siihen sisältyviä kiintoaineita, jota kuljetetaan aluksella,
jotta pystytään hallitsemaan aluksen viippausta, kallistumista, syväystä, vakavuutta tai
rasitusta;
46 b) painolastiveden käsittelyllä sellaisia
mekaanisia, fysikaalisia, kemiallisia ja biolo-
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gisia prosesseja joko erikseen tai yhdessä,
joiden avulla painolastivedessä ja sedimenteissä olevat haitalliset vesieliöt ja taudinaiheuttajat poistetaan tai muutetaan vaarattomiksi taikka joiden avulla vältetään niiden
ottaminen alukseen tai niiden päästäminen
aluksesta;
46 c) sedimenteillä aluksessa painolastivedestä saostunutta ainesta;
47) VTS-viranomaisella alusliikennepalvelulaissa (623/2005) tarkoitettua Liikenneviraston yksikköä, joka ylläpitää alusliikennepalvelua;
47 a) hyväksytyllä luokituslaitoksella aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta
käytöstä annetun lain (1686/2009) 2 §:n 42
kohdassa tarkoitettua laitosta;
48) säännöllisellä liikenteellä aluksen liikennöintiä toistuvasti aikataulun tai etukäteen vahvistetun reitin mukaisesti nimettyjen
satamien välillä ja käymistä vähintään kerran
kahdessa viikossa sellaisessa reitin varrella
sijaitsevassa suomalaisessa satamassa, johon
haetaan jättöpakkoa koskevaa poikkeusta;
49) satamalla paikkaa tai maantieteellistä
aluetta, joka on varustettu niin, että se voi
pääasiallisesti ottaa vastaan aluksia, mukaan
lukien kalastusalukset ja huviveneet, ei kuitenkaan paikkaa tai aluetta, jonka aluksille
tarkoitetut rakenteet ja palvelut sekä käyttäjäja jätemäärät ovat vähäiset;
50) sataman pitäjällä sitä, joka vastaa sataman eri toimintojen kokonaisuuden järjestämisestä tai perii satamamaksun tai siihen
verrattavan yleisen maksun sataman käyttämisestä.
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joiden avulla painolastivedessä ja sedimenteissä olevat haitalliset vesieliöt ja taudinaiheuttajat poistetaan tai muutetaan vaarattomiksi taikka joiden avulla vältetään niiden
ottaminen alukseen tai niiden päästäminen
aluksesta;
46 c) sedimenteillä aluksessa painolastivedestä saostunutta ainesta;
47 ) Alusliikennepalvelujen tarjoajalla
alusliikennepalvelulaissa (623/2005) tarkoitettua VTS-palveluntarjoajaa, joka ylläpitää
alusliikennepalvelua.
47 a) hyväksytyllä luokituslaitoksella aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta
käytöstä annetun lain (1686/2009) 2 §:n 42
kohdassa tarkoitettua laitosta;
48) säännöllisellä liikenteellä aluksen liikennöintiä toistuvasti aikataulun tai etukäteen vahvistetun reitin mukaisesti nimettyjen
satamien välillä ja käymistä vähintään kerran
kahdessa viikossa sellaisessa reitin varrella
sijaitsevassa suomalaisessa satamassa, johon
haetaan jättöpakkoa koskevaa poikkeusta;
49) satamalla paikkaa tai maantieteellistä
aluetta, joka on varustettu niin, että se voi
pääasiallisesti ottaa vastaan aluksia, mukaan
lukien kalastusalukset ja huviveneet, ei kuitenkaan paikkaa tai aluetta, jonka aluksille
tarkoitetut rakenteet ja palvelut sekä käyttäjäja jätemäärät ovat vähäiset;
50) sataman pitäjällä sitä, joka vastaa sataman eri toimintojen kokonaisuuden järjestämisestä tai perii satamamaksun tai siihen
verrattavan yleisen maksun sataman käyttämisestä.

2 a luku

2 a luku

Öljylastin siirto aluksesta toiseen

Öljylastin siirto aluksesta toiseen

1§

1§

STS-siirtojen suorittamiselle osoitetut alueet

STS-siirtojen suorittamiselle osoitetut alueet

Öljysäiliöalusten välisiä öljylastin siirtoja
Öljysäiliöalusten välisiä öljylastin siirtoja
(STS-siirto) saa suorittaa vain satama-alueilla (STS-siirto) saa suorittaa vain satama-alueilla
sekä erikseen nimetyillä alueilla Suomen ve- sekä erikseen nimetyillä alueilla Suomen vesialueella ja talousvyöhykkeellä.
sialueella ja talousvyöhykkeellä.
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Liikenteen turvallisuusvirasto nimeää, meriympäristön suojelun ylläpitämiseksi, neuvoteltuaan rajavartiolaitoksen, Suomen ympäristökeskuksen, Tullin ja alusliikennepalvelulaissa tarkoitetun VTS-viranomaisen
kanssa, 1 momentissa tarkoitetut alueet ja pitää niistä luetteloa. Ennen alueiden nimeämistä tulee kuulla asianomaisia sidosryhmiä.
Liikenteen turvallisuusvirasto voi erityisistä syistä ja kuultuaan 2 momentissa tarkoitettuja viranomaisia myöntää poikkeuksia 1
momentissa säädetystä.
Liikenteen turvallisuusvirasto voi meriympäristön suojeluun liittyvistä erityisistä syistä
kieltää suunnitellun yksittäisen STS-siirron.
Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta STSsiirtoihin, jotka ovat tarpeen aluksen turvallisuuden varmistamiseksi tai ihmishengen pelastamiseksi merellä, tai kun niitä suoritetaan
tiettyjen pilaantumistapahtumien torjumiseksi tarkoituksena ympäristön pilaantumisen
aiheuttaman vahingon vähentäminen.

Liikenteen turvallisuusvirasto nimeää, meriympäristön suojelun ylläpitämiseksi, neuvoteltuaan Rajavartiolaitoksen, Suomen ympäristökeskuksen, Tullin, Liikenneviraston ja
alusliikennepalvelujen tarjoajan kanssa, 1
momentissa tarkoitetut alueet ja pitää niistä
luetteloa. Ennen alueiden nimeämistä tulee
kuulla asianomaisia sidosryhmiä.
Liikenteen turvallisuusvirasto voi erityisistä syistä ja kuultuaan 2 momentissa tarkoitettuja viranomaisia myöntää poikkeuksia 1
momentissa säädetystä.
Liikenteen turvallisuusvirasto voi meriympäristön suojeluun liittyvistä erityisistä syistä
kieltää suunnitellun yksittäisen STS-siirron.
Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta STSsiirtoihin, jotka ovat tarpeen aluksen turvallisuuden varmistamiseksi tai ihmishengen pelastamiseksi merellä, tai kun niitä suoritetaan
tiettyjen pilaantumistapahtumien torjumiseksi tarkoituksena ympäristön pilaantumisen
aiheuttaman vahingon vähentäminen.

3§

3§

Ennakkoilmoitusvelvollisuus STS-siirrosta

Ennakkoilmoitusvelvollisuus STS-siirrosta

Aluksen liikenteenharjoittajan, omistajan,
asiamiehen tai päällikön on ilmoitettava:
1) Tullille suunnitelmastaan suorittaa Suomen vesialueella STS-siirto käyttämällä alusliikennepalvelulain 20 a §:ssä tarkoitettua
sähköistä merenkulun tiedonhallintajärjestelmää;
2) VTS-viranomaiselle suunnitelmastaan
suorittaa STS-siirto Suomen talousvyöhykkeellä edellä 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Aluksen liikenteenharjoittajan, omistajan,
asiamiehen tai päällikön on ilmoitettava:
1) Tullille suunnitelmastaan suorittaa Suomen vesialueella STS-siirto käyttämällä alusliikennepalvelulain 20 a §:ssä tarkoitettua
sähköistä merenkulun tiedonhallintajärjestelmää;
2) Alusliikenteenpalvelujen tarjoajalle
suunnitelmastaan suorittaa STS-siirto Suomen talousvyöhykkeellä edellä 1 kohdassa
tarkoitetulla tavalla.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus on
tehtävä hyvissä ajoin ja vähintään 48 tuntia
ennen suunniteltua STS-siirtoa. Ilmoitukseen
on sisällytettävä MARPOL 73/78 yleissopimuksen I liitteen mukaiset tiedot.
Jos poikkeustapauksessa kaikkia MARPOL
73/78 -yleissopimuksen I liitteen mukaisia
tietoja ei ole saatavilla vähintään 48 tuntia
ennen suunniteltua STS-siirtoa, öljylastia
tyhjentävän öljysäiliöaluksen on ilmoitettava
1 momentissa mainituille viranomaisille siinä

Edellä 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus on
tehtävä hyvissä ajoin ja vähintään 48 tuntia
ennen suunniteltua STS-siirtoa. Ilmoitukseen
on sisällytettävä MARPOL 73/78 yleissopimuksen I liitteen mukaiset tiedot.
Jos poikkeustapauksessa kaikkia MARPOL
73/78 -yleissopimuksen I liitteen mukaisia
tietoja ei ole saatavilla vähintään 48 tuntia
ennen suunniteltua STS-siirtoa, öljylastia
tyhjentävän öljysäiliöaluksen on ilmoitettava
1 momentissa mainituille viranomaisille siinä
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tarkoitettua menettelyä noudattaen vähintään
48 tuntia ennen suunniteltua STS-siirtoa, että
siirto aiotaan suorittaa. MARPOL 73/78 yleissopimuksen I liitteen mukaiset tiedot on
toimitettava edellä mainituille viranomaisille
niin pian kuin mahdollista.
Tullin ja VTS-viranomaisen tulee välittää
tieto STS-siirtoa koskevasta ilmoituksesta
Liikenteen turvallisuusvirastolle ja muille 1
§:n 2 momentissa mainituille viranomaisille.
Suomen vesialueella tapahtuvan STS-siirron
osalta ilmoitukseen sovelletaan lisäksi, mitä
alusliikennepalvelulain 22 a §:ssä säädetään,
ja talousvyöhykkeellä tapahtuvan STS-siirron
osalta, mitä alusliikennepalvelulaissa VTSviranomaisesta säädetään.

tarkoitettua menettelyä noudattaen vähintään
48 tuntia ennen suunniteltua STS-siirtoa, että
siirto aiotaan suorittaa. MARPOL 73/78 yleissopimuksen I liitteen mukaiset tiedot on
toimitettava edellä mainituille viranomaisille
niin pian kuin mahdollista.
Tullin ja alusliikennepalvelujen tarjoajan
tulee välittää tieto STS-siirtoa koskevasta ilmoituksesta Liikenteen turvallisuusvirastolle
ja muille 1 §:n 2 momentissa mainituille viranomaisille. Suomen vesialueella tapahtuvan STS-siirron osalta ilmoitukseen sovelletaan lisäksi, mitä alusliikennepalvelulain 22 a
§:ssä säädetään, ja talousvyöhykkeellä tapahtuvan STS-siirron osalta, mitä alusliikennepalvelulaissa alusliikennepalvelujen tarjoajasta säädetään.

11 luku

11 luku

Aluksen päällikön velvollisuudet vaaratilanteessa

Aluksen päällikön velvollisuudet vaaratilanteessa

1§

1§

Öljyvahingosta tai sen vaarasta ilmoittaminen ja välittömiin torjuntatoimiin ryhtyminen

Öljyvahingosta tai sen vaarasta ilmoittaminen ja välittömiin torjuntatoimiin ryhtyminen

Jos öljyä on päässyt aluksesta veteen tai öljyvuodon vaara aluksen karilleajon tai konevian, yhteentörmäyksen taikka muun merivahingon takia on uhkaamassa, aluksen päällikön on ilmoitettava öljyvahingosta tai sen
vaarasta välittömästi asianomaiselle meripelastuskeskukselle, meripelastuslohkokeskukselle,
hätäkeskukselle
tai
VTSviranomaiselle. Suomalaisen aluksen päällikön on ilmoitettava Suomen vesialueen tai
talousvyöhykkeen ulkopuolella öljyvahingosta tai sen vaarasta lähimmän rantavaltion viranomaiselle. Aluksen päällikön on lisäksi
ryhdyttävä sellaisiin välittömiin torjuntatoimiin, joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia.
Jos suomalaisen aluksen päällikkö Suomen
aluevesillä tai Suomen talousvyöhykkeellä
havaitsee vedessä öljyä niin suuren määrän,
että sen takia sää- ja muut olosuhteet huomioon ottaen uhkaa öljyvahingon vaara, hänen

Jos öljyä on päässyt aluksesta veteen tai öljyvuodon vaara aluksen karilleajon tai konevian, yhteentörmäyksen taikka muun merivahingon takia on uhkaamassa, aluksen päällikön on ilmoitettava öljyvahingosta tai sen
vaarasta välittömästi asianomaiselle meripelastuskeskukselle, meripelastuslohkokeskukselle, hätäkeskukselle tai alusliikennepalvelujen tarjoajalle. Suomalaisen aluksen päällikön on ilmoitettava Suomen vesialueen tai
talousvyöhykkeen ulkopuolella öljyvahingosta tai sen vaarasta lähimmän rantavaltion viranomaiselle. Aluksen päällikön on lisäksi
ryhdyttävä sellaisiin välittömiin torjuntatoimiin, joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia.
Jos suomalaisen aluksen päällikkö Suomen
aluevesillä tai Suomen talousvyöhykkeellä
havaitsee vedessä öljyä niin suuren määrän,
että sen takia sää- ja muut olosuhteet huomioon ottaen uhkaa öljyvahingon vaara, hänen
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on ilmoitettava havainnosta asianomaiselle
meripelastuskeskukselle, meripelastuslohkokeskukselle, hätäkeskukselle tai VTSviranomaiselle taikka Suomen vesialueen tai
talousvyöhykkeen ulkopuolella lähimmän
rantavaltion viranomaiselle. Jos aluksen miehistöön tai päällystöön kuuluva tekee vastaavan havainnon, hän on velvollinen ilmoittamaan asiasta aluksen päällikölle.
Aluksen päällikön ei kuitenkaan tarvitse
tehdä 2 momentissa tarkoitettua ilmoitusta,
jos on ilmeistä, että 2 momentissa tarkoitetut
viranomaiset ovat jo saaneet tapauksesta tiedon.

on ilmoitettava havainnosta asianomaiselle
meripelastuskeskukselle, meripelastuslohkokeskukselle, hätäkeskukselle tai alusliikennepalvelujen tarjoajalle taikka Suomen vesialueen tai talousvyöhykkeen ulkopuolella lähimmän rantavaltion viranomaiselle. Jos
aluksen miehistöön tai päällystöön kuuluva
tekee vastaavan havainnon, hän on velvollinen ilmoittamaan asiasta aluksen päällikölle.
Aluksen päällikön ei kuitenkaan tarvitse
tehdä 2 momentissa tarkoitettua ilmoitusta,
jos on ilmeistä, että 2 momentissa tarkoitetut
viranomaiset ovat jo saaneet tapauksesta tiedon.

2§

2§

Muun haitallisen aineen päästöstä tai sen
vaarasta ilmoittaminen ja välittömiin torjuntatoimiin ryhtyminen

Muun haitallisen aineen päästöstä tai sen
vaarasta ilmoittaminen ja välittömiin torjuntatoimiin ryhtyminen

Jos aluksesta aiheutuu Suomen vesialueella
tai Suomen talousvyöhykkeellä lainvastainen
muun haitallisen aineen kuin öljyn päästö veteen, aluksen päällikön on ilman viivytystä
ilmoitettava asianomaiselle meripelastuskeskukselle, meripelastuslohkokeskukselle, hätäkeskukselle tai VTS-viranomaiselle asioista, jotka koskevat alusta, sen tilaa, sijaintia,
lastia ja tapahtuman laatua, sekä ryhdyttävä
sellaisiin välittömiin torjuntatoimiin, joita
häneltä kohtuudella voidaan vaatia.

Jos aluksesta aiheutuu Suomen vesialueella
tai Suomen talousvyöhykkeellä lainvastainen
muun haitallisen aineen kuin öljyn päästö veteen, aluksen päällikön on ilman viivytystä
ilmoitettava asianomaiselle meripelastuskeskukselle, meripelastuslohkokeskukselle, hätäkeskukselle tai alusliikennepalvelujen tarjoajalle asioista, jotka koskevat alusta, sen tilaa, sijaintia, lastia ja tapahtuman laatua, sekä
ryhdyttävä sellaisiin välittömiin torjuntatoimiin, joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia.
Vähintään 15 metrin pituisen aluksen päällikön on ilmoitettava asianomaiselle meripelastuskeskukselle, meripelastuslohkokeskukselle, hätäkeskukselle tai alusliikennepalvelujen tarjoajalle 1 momentissa tarkoitetuista
seikoista myös tilanteissa, joissa päästöä ei
ole tapahtunut, mutta päästön mahdollisuus
on olemassa. Tämä koskee tapauksia, joissa
alus on vaurioitunut, aluksen lasti on siirtynyt
tai aluksen koneisto tai varusteet ovat vioittuneet tavalla, joka heikentää navigoinnin
turvallisuutta.
Suomen vesialueen ja Suomen talousvyöhykkeen ulkopuolella suomalaisen aluksen
päällikön on tehtävä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu ilmoitus lähimmän rantavaltion vi-

Vähintään 15 metrin pituisen aluksen päällikön on ilmoitettava asianomaiselle meripelastuskeskukselle, meripelastuslohkokeskukselle, hätäkeskukselle tai VTS-viranomaiselle
1 momentissa tarkoitetuista seikoista myös tilanteissa, joissa päästöä ei ole tapahtunut,
mutta päästön mahdollisuus on olemassa.
Tämä koskee tapauksia, joissa alus on vaurioitunut, aluksen lasti on siirtynyt tai aluksen
koneisto tai varusteet ovat vioittuneet tavalla,
joka heikentää navigoinnin turvallisuutta.
Suomen vesialueen ja Suomen talousvyöhykkeen ulkopuolella suomalaisen aluksen
päällikön on tehtävä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu ilmoitus lähimmän rantavaltion vi-
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ranomaiselle.
Jos aluksen päällikkö on estynyt antamasta
tässä pykälässä tarkoitettua ilmoitusta, aluksen omistajan, rahtaajan, käyttäjän tai liikennöitsijän tai heidän asiamiehensä on otettava
vastatakseen aluksen päällikölle kuuluvasta
ilmoitusvelvollisuudesta.

ranomaiselle.
Jos aluksen päällikkö on estynyt antamasta
tässä pykälässä tarkoitettua ilmoitusta, aluksen omistajan, rahtaajan, käyttäjän tai liikennöitsijän tai heidän asiamiehensä on otettava
vastatakseen aluksen päällikölle kuuluvasta
ilmoitusvelvollisuudesta.
———
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 20 .
———

päivänä

9.
Laki
meripelastuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan meripelastuslain (1145/2001) 4, 11 a, 14 ja 24 §, sellaisina kuin niistä ovat 4 §
osittain laeissa 1660/2009 ja 752/2014, 11 a ja 24 § laissa 1660/2009 ja 14 § osittain laeissa
597/2005, 1250/2005, 1660/2009, 429/2014, 752/2014, 865/2014 ja xx/xxxx (HE 145/2017),
seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
4§

4§

Muut meripelastukseen osallistuvat viranomaiset ja toimijat

Muut meripelastukseen osallistuvat viranomaiset ja toimijat

Hätäkeskuslaitos, Ilmatieteen laitos, pelastuslaissa (379/2011) tarkoitettu alueen pelastustoimi, Liikenteen turvallisuusvirasto, Liikennevirasto, poliisi, puolustusvoimat, sosiaali- ja terveysviranomaiset, Tulli ja ympäristöviranomaiset (muu meripelastusviranomainen) ovat rajavartiolaitoksen ohella velvollisia osallistumaan korvauksetta meripelastustoimen tehtäviin, jos se on niiden toimialaan
kuuluvien tehtävien kannalta perusteltua
taikka jos se vaaratilanteen vakavuus ja erityisluonne huomioon ottaen on tarpeen, eikä
meripelastustoimen tehtävän suorittaminen
merkittävällä tavalla vaaranna viranomaisen
muun tärkeän lakisääteisen tehtävän suorittamista.
Muiden meripelastusviranomaisten tehtävät
meripelastustoimessa ovat seuraavat:
1) hätäkeskuslaitos osallistuu etsintä- ja pelastusyksiköiden sekä meripelastustoimen
tehtäviin osallistuvan henkilöstön hälyttämiseen sen mukaan kuin siitä erikseen sovitaan;
2) Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa
alusturvallisuudesta ja sen kehittämisestä sekä antaa rajavartiolaitoksen käyttöön toimialaansa kuuluvaa asiantuntemusta;
3) Ilmatieteen laitos antaa rajavartiolaitoksen käyttöön toimialaansa kuuluvaa asiantuntemusta sekä tuottaa rajavartiolaitokselle meripelastustoimen tarvitsemat sää- ja meripalvelut;

Hätäkeskuslaitos, Ilmatieteen laitos, pelastuslaissa (379/2011) tarkoitettu alueen pelastustoimi, Liikenteen turvallisuusvirasto, Liikennevirasto, poliisi, puolustusvoimat, sosiaali- ja terveysviranomaiset, Tulli ja ympäristöviranomaiset (muu meripelastusviranomainen) ovat Rajavartiolaitoksen ohella velvollisia osallistumaan korvauksetta meripelastustoimen tehtäviin, jos se on niiden toimialaan
kuuluvien tehtävien kannalta perusteltua
taikka jos se vaaratilanteen vakavuus ja erityisluonne huomioon ottaen on tarpeen, eikä
meripelastustoimen tehtävän suorittaminen
merkittävällä tavalla vaaranna viranomaisen
muun tärkeän lakisääteisen tehtävän suorittamista. (19.9.2014/752)
Muiden meripelastusviranomaisten tehtävät
meripelastustoimessa ovat seuraavat:
1) hätäkeskuslaitos osallistuu etsintä- ja pelastusyksiköiden sekä meripelastustoimen
tehtäviin osallistuvan henkilöstön hälyttämiseen sen mukaan kuin siitä erikseen sovitaan;
2) Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa
alusturvallisuudesta ja sen kehittämisestä sekä antaa Rajavartiolaitoksen käyttöön toimialaansa kuuluvaa asiantuntemusta.
3) Ilmatieteen laitos antaa Rajavartiolaitoksen käyttöön toimialaansa kuuluvaa asiantuntemusta sekä tuottaa Rajavartiolaitokselle
meripelastustoimen tarvitsemat sää- ja meripalvelut;
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4) Liikennevirasto ylläpitää alusliikennepalvelulaissa (623/2005) tarkoitettua alusliikennepalvelua sekä osallistuu etsintä- ja pelastustoimintaan tarjoamalla käytettäväksi
sille kuuluvaa henkilöstöä ja kalustoa;

4) Liikennevirasto vastaa alusliikennepalvelulaissa (623/2005) tarkoitetun alusliikennepalvelun järjestämisestä, toimittaa Rajavartiolaitokselle ajantasaista meritilannekuvaa alusliikenteestä ja toimeenpanee Rajavartiolaitoksen tekemiä alusliikennettä koskevia päätöksiä alusliikennepalvelujen tarjoajan avustamana sekä osallistuu etsintä- ja
pelastustoimintaan tarjoamalla käytettäväksi
sille kuuluvaa henkilöstöä ja kalustoa;
5) alueen pelastustoimi, poliisi ja Tulli
osallistuvat etsintä- ja pelastustoimintaan tarjoamalla käytettäväksi niille kuuluvaa henkilöstöä ja kalustoa; alueen pelastustoimi osallistuu pelastustoimen erikoiskoulutetun meritoimintaryhmän toimintaan, jos tästä on alueen pelastustoimen ja Rajavartiolaitoksen
kesken erikseen sovittu;
6) puolustusvoimat valvoo merialuetta onnettomuus- ja vaaratilanteiden havaitsemiseksi ja paikantamiseksi alueellisen koskemattomuuden valvontaan liittyen sekä osallistuu etsintä- ja pelastustoimintaan tarjoamalla käytettäväksi sille kuuluvaa erityisasiantuntemusta, henkilöstöä ja kalustoa;
7) sosiaali- ja terveysviranomaiset vastaavat ensihoitopalvelun järjestämisestä sekä
puhelinvälitteisten lääkäripalveluiden tuottamisesta;
8) ympäristöviranomaiset vastaavat aluksista aiheutuvien alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunnan järjestämisestä merionnettomuuksien yhteydessä yhdessä muiden
viranomaisten kanssa sen mukaan kuin öljyvahinkojen torjunnasta annetussa lainsäädännössä tarkemmin säädetään sekä antavat Rajavartiolaitoksen käyttöön toimialaansa kuuluvaa asiantuntemusta.
Ilmailulaissa (1194/2009) tarkoitettu ilmaliikennepalveluiden tarjoaja ja alusliikennepalvelulaissa (623/2005) tarkoitettu alusliikennepalvelujen tarjoaja osallistuu korvauksetta meripelastustoimen yhteistyön kehittämiseen, meripelastustoimen valmiuden ylläpitoon sekä etsintä- ja pelastustoimintaan siltä osin kuin sillä on tarkoituksenmukaista
toimialaansa liittyvää asiantuntemusta, henkilöstöä ja kalustoa. Yhteistoiminnan tarkemmasta sisällöstä voidaan sopia tarkemmin Rajavartiolaitoksen ja ilmaliikennepal-

5) alueen pelastustoimi, poliisi ja Tulli
osallistuvat etsintä- ja pelastustoimintaan tarjoamalla käytettäväksi niille kuuluvaa henkilöstöä ja kalustoa; alueen pelastustoimi osallistuu pelastustoimen erikoiskoulutetun meritoimintaryhmän toimintaan, jos tästä on alueen pelastustoimen ja rajavartiolaitoksen
kesken erikseen sovittu;
6) puolustusvoimat valvoo merialuetta onnettomuus- ja vaaratilanteiden havaitsemiseksi ja paikantamiseksi alueellisen koskemattomuuden valvontaan liittyen sekä osallistuu etsintä- ja pelastustoimintaan tarjoamalla käytettäväksi sille kuuluvaa erityisasiantuntemusta, henkilöstöä ja kalustoa;
7) sosiaali- ja terveysviranomaiset vastaavat ensihoitopalvelun järjestämisestä sekä
puhelinvälitteisten lääkäripalveluiden tuottamisesta;
8) ympäristöviranomaiset vastaavat aluksista aiheutuvien alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunnan järjestämisestä merionnettomuuksien yhteydessä yhdessä muiden
viranomaisten kanssa sen mukaan kuin öljyvahinkojen torjunnasta annetussa lainsäädännössä tarkemmin säädetään sekä antavat rajavartiolaitoksen käyttöön toimialaansa kuuluvaa asiantuntemusta.
Ilmailulaissa (1194/2009) tarkoitettu ilmaliikennepalveluiden tarjoaja osallistuu korvauksetta meripelastustoimen yhteistyön kehittämiseen, meripelastustoimen valmiuden ylläpitoon sekä etsintä- ja pelastustoimintaan
siltä osin kuin sillä on tarkoituksenmukaista
toimialaansa liittyvää asiantuntemusta, henkilöstöä ja kalustoa.
Yhteistoiminnan sisällöstä sovitaan tarkemmin rajavartiolaitoksen ja ilmaliikennepalveluiden tarjoajan välisellä sopimuksella.

Voimassa oleva laki

Ehdotus

Muut kuin edellä tarkoitetut valtion viranomaiset, yhtiöt ja laitokset antavat pyynnöstä
korvauksetta rajavartiolaitoksen ja muun meripelastusviranomaisen käyttöön niille kuuluvaa asiantuntemusta, henkilöstöä ja kalustoa
siltä osin kuin se on tarpeen valmiussuunnittelua varten tai vaaratilanteessa.

veluiden tarjoajan sekä alusliikennepalvelujen tarjoajan välisellä sopimuksella.
Muut kuin edellä tarkoitetut valtion viranomaiset, yhtiöt ja laitokset antavat pyynnöstä
korvauksetta Rajavartiolaitoksen ja muun
meripelastusviranomaisen käyttöön niille
kuuluvaa asiantuntemusta, henkilöstöä ja kalustoa siltä osin kuin se on tarpeen valmiussuunnittelua varten tai vaaratilanteessa.

11 a §

11 a §

Etsintä- ja pelastusalueen eristäminen

Etsintä- ja pelastusalueen eristäminen

Meripelastusjohtaja voi tilapäisesti kieltää
liikkumisen etsintä- ja pelastusalueen merialueella ja rajoittaa sitä, jos se on välttämätöntä etsintä- ja pelastustoiminnan tehokkaan
suorittamisen turvaamiseksi ja uusien vaaratilanteiden välttämiseksi.
Alusliikennepalvelulaissa
tarkoitetulla
VTS-alueella päätöksen etsintä- ja pelastusalueen
eristämisestä
tekee
VTSviranomainen meripelastusjohtajan esityksestä.

Meripelastusjohtaja voi tilapäisesti kieltää
liikkumisen etsintä- ja pelastusalueen merialueella ja rajoittaa sitä, jos se on välttämätöntä etsintä- ja pelastustoiminnan tehokkaan
suorittamisen turvaamiseksi ja uusien vaaratilanteiden välttämiseksi.
Alusliikennepalvelulaissa
tarkoitetulla
VTS-alueella meripelastusjohtajan 1 momentin nojalla tekemän päätöksen etsintä- ja pelastusalueen eristämisestä toimeenpanee
alusliikenteen osalta alusliikennepalvelujen
tarjoaja.
Meripelastusjohtaja voi pyytää ilmaliikennepalveluiden tarjoajaa toimivaltansa rajoissa kieltämään liikkumisen etsintä- ja pelastusalueen ilmatilassa ja rajoittamaan sitä, jos
se on välttämätöntä etsintä- ja pelastustoiminnan tehokkaan suorittamisen turvaamiseksi.

Meripelastusjohtaja voi pyytää Ilmailulaitosta toimivaltansa rajoissa kieltämään liikkumisen etsintä- ja pelastusalueen ilmatilassa
ja rajoittamaan sitä, jos se on välttämätöntä
etsintä- ja pelastustoiminnan tehokkaan suorittamisen turvaamiseksi.
14 §

14 §

Oikeus tietojen saamiseen viranomaisilta

Oikeus tietojen saamiseen viranomaisilta sekä alus- ja ilmaliikennepalvelujen tarjoajalta

Rajavartiolaitoksella on oikeus saada salassapitosäännösten estämättä maksutta muulta
meripelastusviranomaiselta meripelastustoimen suunnittelussa tarvittavat mainitun viranomaisen toimintavalmiutta ja sijoittautumista koskevat tiedot sekä henkilöstön valmius-, tunniste- ja yhteystiedot. Rajavartiolaitoksella on oikeus saada vastaavat tiedot
Ilmailulaitokselta sekä oikeus luovuttaa tietoja Ilmailulaitokselle.

Rajavartiolaitoksella on oikeus saada salassapitosäännösten estämättä maksutta muulta
meripelastusviranomaiselta meripelastustoimen suunnittelussa tarvittavat mainitun viranomaisen toimintavalmiutta ja sijoittautumista koskevat tiedot sekä henkilöstön valmius-, tunniste- ja yhteystiedot. Rajavartiolaitoksella on oikeus saada vastaavat tiedot
ilmaliikennepalveluiden tarjoajalta ja alusliikennepalveluiden tarjoajalta sekä oikeus
luovuttaa tietoja ilmaliikennepalveluiden tar-

Voimassa oleva laki

Rajavartiolaitoksella on oikeus saada salassapitosäännösten estämättä korvauksetta tietoja, jotka ovat tarpeen meripelastustoimen
valmiussuunnittelua varten ja vastaavasti
vaaratilanteessa meripelastustoimen tehtävien suorittamista varten seuraavasti:
1) Liikenteen turvallisuusviraston pitämän
tieliikenteen tietojärjestelmän ajoneuvo- ja
ajokorttirekistereistä ja Ahvenanmaan maakuntahallituksen ajoneuvorekisteristä ajoneuvoa sekä sen omistajaa ja haltijaa koskevia tietoja;
2) hätäkeskustietojärjestelmästä, poliisin
tehtäväilmoitusrekisteri mukaan lukien, hätäilmoitusta ja vaaratilannetta koskevia tietoja, henkilön oman turvallisuuden tai työturvallisuuden kannalta tarpeellisia tietoja sekä
merellä toimivien viranomaisten yksiköiden
valmius- ja paikkatietoja;
3) Liikenteen turvallisuusviraston pitämästä ilma-alusrekisteristä sekä Viestintäviraston
pitämästä ilmailun hätäpaikannuslähetinrekisteristä ilma-alusta ja ilma-aluksen omistajaa ja haltijaa koskevia tietoja;
4) kunnan satamalaitokselta aluksia sekä
alus- ja tavaraliikennettä koskevia tietoja;
5) kalastusviranomaisilta kalastusalusta,
aluksen omistajaa ja haltijaa sekä aluksen
toimintaa koskevia tietoja;
6) Liikenteen turvallisuusviraston vesikulkuneuvorekisteristä ja Ahvenanmaan maakunnan rekisteriviranomaisen huvivenerekisteristä venettä sekä veneen omistajaa ja haltijaa koskevia tietoja;
7) Liikenteen turvallisuusviraston ja Ahvenanmaan maakuntahallituksen alusrekistereistä sekä muista Liikenteen turvallisuusviraston ylläpitämistä rekistereistä alusta sekä
sen omistajaa ja haltijaa koskevia tietoja;
(uusi)
8) Liikenneviraston alusliikennepalvelujärjestelmästä alusliikennettä koskevia tietoja ja
puolustusvoimilta merialueen valvontaa koskevia tietoja;
9) Viestintävirastolta tietoja radiolaitteen

Ehdotus
joajalle ja alusliikennepalveluiden tarjoajalle.
Rajavartiolaitoksella on oikeus saada salassapitosäännösten estämättä korvauksetta tietoja, jotka ovat tarpeen meripelastustoimen
valmiussuunnittelua varten ja vastaavasti
vaaratilanteessa meripelastustoimen tehtävien suorittamista varten seuraavasti:
1) Liikenteen turvallisuusviraston pitämän
liikenneasioiden rekistereistä ja Ahvenanmaan maakuntahallituksen ajoneuvorekisteristä ajoneuvoa sekä sen omistajaa ja haltijaa
koskevia tietoja;
2) hätäkeskustietojärjestelmästä, poliisin
tehtäväilmoitusrekisteri mukaan lukien, hätäilmoitusta ja vaaratilannetta koskevia tietoja, henkilön oman turvallisuuden tai työturvallisuuden kannalta tarpeellisia tietoja sekä
merellä toimivien viranomaisten yksiköiden
valmius- ja paikkatietoja;
3) Liikenteen turvallisuusviraston pitämästä liikenneasioidenrekisteristä sekä Viestintäviraston pitämästä ilmailun hätäpaikannuslähetinrekisteristä ilma-alusta ja ilma-aluksen
omistajaa ja haltijaa koskevia tietoja;
4) kunnan satamalaitokselta aluksia sekä
alus- ja tavaraliikennettä koskevia tietoja;
5) kalastusviranomaisilta kalastusalusta,
aluksen omistajaa ja haltijaa sekä aluksen
toimintaa koskevia tietoja;
6) Liikenteen turvallisuusviraston pitämästä liikenneasioiden rekisteristä ja Ahvenanmaan maakunnan rekisteriviranomaisen huvivenerekisteristä venettä sekä veneen omistajaa ja haltijaa koskevia tietoja;
7) Liikenteen turvallisuusviraston pitämästä liikenneasioiden rekisteristä ja Ahvenanmaan maakuntahallituksen alusrekistereistä
ylläpitämistä rekistereistä alusta sekä sen
omistajaa ja haltijaa koskevia tietoja;
7a) Liikennevirastolta ajantasaista meritilannekuvaa alusliikenteestä;
8) alusliikennepalvelujen tarjoajan alusliikennepalvelujärjestelmästä
alusliikennettä
koskevia tietoja ja ilmaliikennepalvelujen
tarjoajalta ilma-alusliikennettä koskevia tietoja sekä puolustusvoimilta merialueen valvontaa koskevia tietoja
9) Viestintävirastolta tietoja radiolaitteen

Voimassa oleva laki

Ehdotus

sijainnista sekä radioluparekisteristä radiolaitetta ja sen omistajaa sekä haltijaa koskevia
tietoja;
10) Tullin tietojärjestelmistä alus- ja tavaraliikennettä koskevia tietoja sekä henkilön
oman turvallisuuden tai työturvallisuuden
kannalta tarpeellisia tietoja;
11) Väestörekisterikeskukselta väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen
varmennepalveluista annetun lain (661/2009)
13–17 §:ssä tarkoitettuja tietoja;
12) poliisin henkilörekistereistä henkilön
oman turvallisuuden tai työturvallisuuden
kannalta tarpeellisia tietoja.
Henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain (579/2005) 3 §:ssä tarkoitetun rajavartiolaitoksen toiminnallisen
tietojärjestelmän tietoja voidaan vaaratilanteessa tarvittaessa käyttää etsintä- ja pelastustoimenpiteiden järjestämiseksi.

sijainnista sekä radioluparekisteristä radiolaitetta ja sen omistajaa sekä haltijaa koskevia
tietoja;
10) Tullin tietojärjestelmistä alus- ja tavaraliikennettä koskevia tietoja sekä henkilön
oman turvallisuuden tai työturvallisuuden
kannalta tarpeellisia tietoja;
11) Väestörekisterikeskukselta väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen
varmennepalveluista annetun lain (661/2009)
13–17 §:ssä tarkoitettuja tietoja;
12) poliisin henkilörekistereistä henkilön
oman turvallisuuden tai työturvallisuuden
kannalta tarpeellisia tietoja.
Henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa annetun lain (579/2005) 3 §:ssä tarkoitetun Rajavartiolaitoksen toiminnallisen
tietojärjestelmän tietoja voidaan vaaratilanteessa tarvittaessa käyttää etsintä- ja pelastustoimenpiteiden järjestämiseksi.

24 §

24 §

Merenkulun turvallisuusradioviestinnän vastuuviranomaiset

Merenkulun turvallisuusradioviestinnän vastuuviranomaiset

Rajavartiolaitos vastaa 3 §:ssä säädettyjen
tehtävien lisäksi meripelastustoimen vaaratilanteiden radioviestinnästä ja siihen liittyvän
valmiuden ylläpitämisestä. Liikennevirasto
vastaa merenkulun turvallisuuteen liittyvistä
varoitussanomista ja tiedotteista sekä Saimaan alueen hätäradioliikenteestä.

Rajavartiolaitos vastaa 3 §:ssä säädettyjen
tehtävien lisäksi meripelastustoimen vaaratilanteiden radioviestinnästä ja siihen liittyvän
valmiuden ylläpitämisestä. Liikennevirasto
vastaa merenkulun turvallisuuteen liittyvistä
varoitussanomista ja tiedotteista sekä Saimaan alueen hätäradioliikenteestä. Liikennevirasto järjestää merenkulun turvallisuuteen
liittyvien varoitussanomien ja tiedotteiden
sekä Saimaan alueen hätäradioliikenteen
operatiivisen ylläpidon itse tai hankkii sen
alusliikennepalvelulaissa tarkoitetulta alusliikennepalvelujen tarjoajalta.
———
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 20 .
———

päivänä

10.
Laki
pelastuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muokataan pelastuslain (379/2011) 89 a §, sellaisena kuin se on laissa xx/xxxx (HE / ), seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus

89 a §

89 a §

Öljy- ja aluskemikaalivahinkojen pelastustoimintaa johtavan viranomaisen tiedonsaantioikeus

Öljy- ja aluskemikaalivahinkojen pelastustoimintaa johtavan viranomaisen tiedonsaantioikeus

Öljy- ja aluskemikaalivahinkojen pelastustoimintaa johtavalla viranomaisella on oikeus
saada salassapitosäännösten estämättä maksutta torjuntatoiminnassa mukana olevalta
muulta viranomaiselta torjuntatoimen suunnittelussa tarvittavia, tämän viranomaisen
toimintavalmiutta koskevia tietoja sekä henkilöstön valmius-, tunniste- ja yhteystietoja.
Alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen pelastustoimintaa johtavalla viranomaisella on
oikeus vaaratilanteessa saada salassapitosäännösten estämättä maksutta öljyvahingon
ja aluskemikaalivahingon torjumiseksi tarpeellisia tietoja seuraavasti:
1) hätäkeskustietojärjestelmästä vahingon
hätäilmoitusta ja vaaratilannetta koskevia tietoja;
2) satamalaitoksen tietojärjestelmästä aluksia sekä alus- ja tavaraliikennettä koskevia
tietoja;
3) kalatalousviranomaisilta kalastusalusta,
aluksen omistajaa ja haltijaa sekä aluksen
toimintaa koskevia tietoja;
4) Liikenteen turvallisuusviraston ylläpitämästä liikenneasioiden rekisteristä ja Ahvenanmaan maakunnan rekisteriviranomaisen
ylläpitämästä huvivenerekisteristä venettä
sekä veneen omistajaa ja haltijaa koskevia
tietoja (x.x.2017/x );
5) Liikenteen turvallisuusviraston ylläpitämästä liikenneasioiden rekisteristä ja Ahvenanmaan valtionviraston ylläpitämästä alusrekisteristä alusta sekä sen omistajaa ja halti-

Öljy- ja aluskemikaalivahinkojen pelastustoimintaa johtavalla viranomaisella on oikeus
saada salassapitosäännösten estämättä maksutta torjuntatoiminnassa mukana olevalta
muulta viranomaiselta torjuntatoimen suunnittelussa tarvittavia, tämän viranomaisen
toimintavalmiutta koskevia tietoja sekä henkilöstön valmius-, tunniste- ja yhteystietoja.
Alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen pelastustoimintaa johtavalla viranomaisella on
oikeus vaaratilanteessa saada salassapitosäännösten estämättä maksutta öljyvahingon
ja aluskemikaalivahingon torjumiseksi tarpeellisia tietoja seuraavasti:
1) hätäkeskustietojärjestelmästä vahingon
hätäilmoitusta ja vaaratilannetta koskevia tietoja;
2) satamalaitoksen tietojärjestelmästä aluksia sekä alus- ja tavaraliikennettä koskevia
tietoja;
3) kalatalousviranomaisilta kalastusalusta,
aluksen omistajaa ja haltijaa sekä aluksen
toimintaa koskevia tietoja;
4) Liikenteen turvallisuusvirasto ylläpitämästä liikenneasioiden rekisteristä ja Ahvenanmaan maakunnan rekisteriviranomaisen
ylläpitämästä huvivenerekisteristä venettä
sekä veneen omistajaa ja haltijaa koskevia
tietoja (x.x.2017/x );
5) Liikenteen turvallisuusviraston ylläpitämästä liikenneasioiden rekisteristä ja Ahvenanmaan valtionviraston ylläpitämästä alusrekisteristä alusta sekä sen omistajaa ja halti-

Voimassa oleva laki

Ehdotus

jaa koskevia tietoja;
6) Liikenneviraston alusliikennepalvelujärjestelmästä alusliikennettä koskevia tietoja
sekä puolustusvoimilta merialueen valvontaa
koskevia tietoja;
7) Tullin tietojärjestelmästä alus- ja tavaraliikennettä koskevia tietoja;
8) rajavartiolaitoksen meripelastusrekisteristä hätäilmoitusta ja vaaratilannetta koskevia tietoja; sekä
9) Maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmästä kiinteistön omistajaa ja haltijaa
sekä kiinteistöjaotusta koskevia tietoja.
Maaöljyvahinkojen pelastustoimintaa johtavalla viranomaisella on oikeus vaaratilanteessa saada salassapitosäännösten estämättä
maksutta öljyvahingon torjumiseksi tarpeellisia tietoja seuraavasti:
1) Tullin tietojärjestelmästä alus- ja tavaraliikennettä koskevia tietoja;
2) vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden
käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 130
§:ssä tarkoitetusta Turvallisuus- ja kemikaaliviraston rekisteristä tietoja yrityksen toiminnan laadusta sekä vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden määristä; (21.12.2010/1267)
3) Maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmästä kiinteistön omistajaa ja haltijaa
sekä kiinteistöjaotusta koskevia tietoja.
Tiedot voidaan luovuttaa myös teknisen
käyttöyhteyden avulla tai muutoin sähköisesti.

jaa koskevia tietoja;
6) Alusliikennepalvelujen tarjoajan alusliikennepalvelujärjestelmästä
alusliikennettä
koskevia tietoja sekä puolustusvoimilta merialueen valvontaa koskevia tietoja;
7) Tullin tietojärjestelmästä alus- ja tavaraliikennettä koskevia tietoja;
8) Rajavartiolaitoksen meripelastusrekisteristä hätäilmoitusta ja vaaratilannetta koskevia tietoja; sekä
9) Maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmästä kiinteistön omistajaa ja haltijaa
sekä kiinteistöjaotusta koskevia tietoja.
Maaöljyvahinkojen pelastustoimintaa johtavalla viranomaisella on oikeus vaaratilanteessa saada salassapitosäännösten estämättä
maksutta öljyvahingon torjumiseksi tarpeellisia tietoja seuraavasti:
1) Tullin tietojärjestelmästä alus- ja tavaraliikennettä koskevia tietoja;
2) vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden
käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 130
§:ssä tarkoitetusta Turvallisuus- ja kemikaaliviraston rekisteristä tietoja yrityksen toiminnan laadusta sekä vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden määristä; (21.12.2010/1267)
3) Maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmästä kiinteistön omistajaa ja haltijaa
sekä kiinteistöjaotusta koskevia tietoja.
Tiedot voidaan luovuttaa myös teknisen
käyttöyhteyden avulla tai muutoin sähköisesti.
———
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 20 .
———

päivänä

11.
Laki
rautatielain muuttamisesta

§,

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rautatielain (304/2011) 2, 20, 20 a, 22, 32, 32 a, 36, 37 b, 54, 79, 81, 81 a ja 84

sellaisena kuin niistä ovat 2 § osaksi laeissa 323/2013, 939/2013, 1394/2015, 323/2017 ja
xx/xxxx (HE 145/2017), 20 § osaksi laeissa 939/2013, 1394/2015 ja xx/xxxx (HE 145/2017),
20 a, 32 a, § laissa 939/2013, 22, 37 b ja 81 a, § laissa 1394/2015, 36 § osaksi laissa 939/2013,
84 § osaksi laissa 515/2014, 54 § osaksi laeissa 939/2013 ja 515/2014, 81 § laissa xx/xxxx
(HE 145/2017), sekä
lisätään uusi 27 b §, seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
2§

2§

Määritelmät

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) rautatieyrityksellä julkista tai yksityisoikeudellista yritystä tai muuta yhteisöä, joka
Euroopan talousalueella myönnetyn asianomaisen toimiluvan nojalla päätoimenaan
harjoittaa rautateiden henkilö- tai tavaraliikennettä ja joka on velvollinen huolehtimaan
vetopalveluista; rautatieyrityksellä tarkoitetaan myös yksinomaan vetopalveluja tarjoavaa yritystä;
2) rataverkolla Liikenneviraston hallinnoimaa valtion rataverkkoa ja lain soveltamisalan piiriin kuuluvaa yksityisraidetta;
3) rataverkon haltijalla Liikennevirastoa
taikka yksityisraiteen haltijaa, kun raide kuuluu tämän lain soveltamisalan piiriin;
4) rautatieliikenteen harjoittamisella rautatieyrityksen liikennöintiä, radan kunnossapitoon liittyvää liikennöintiä, museoliikenteen
harjoittajan liikennöintiä, muun kuin päätoimenaan liikennöivän yrityksen tai yhteisön
liikennöintiä ja rataverkon haltijan liikennöintiä rataverkolla;
5) museoliikenteellä museokalustolla rataverkolla harjoitettavaa laajuudeltaan vähäistä
liikennöintiä, jota harjoittava yhteisö ei tavoittele toiminnallaan liiketaloudellista voittoa;
6) radan kunnossapitoa harjoittavalla yri-

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) rautatieyrityksellä julkista tai yksityisoikeudellista yritystä tai muuta yhteisöä, joka
Euroopan talousalueella myönnetyn asianomaisen toimiluvan nojalla päätoimenaan
harjoittaa rautateiden henkilö- tai tavaraliikennettä ja joka on velvollinen huolehtimaan
vetopalveluista; rautatieyrityksellä tarkoitetaan myös yksinomaan vetopalveluja tarjoavaa yritystä;
2) rataverkolla valtion rataverkon haltijan
hallinnoimaa valtion rataverkkoa ja lain soveltamisalan piiriin kuuluvaa yksityisraidetta;
3) rataverkon haltijalla valtion rataverkon
tai yksityisraiteen haltijaa, kun raide kuuluu
tämän lain soveltamisalan piiriin;
4) rautatieliikenteen harjoittamisella rautatieyrityksen liikennöintiä, radan kunnossapitoon liittyvää liikennöintiä, museoliikenteen
harjoittajan liikennöintiä, muun kuin päätoimenaan liikennöivän yrityksen tai yhteisön
liikennöintiä ja rataverkon haltijan liikennöintiä rataverkolla;
5) museoliikenteellä museokalustolla rataverkolla harjoitettavaa laajuudeltaan vähäistä
liikennöintiä, jota harjoittava yhteisö ei tavoittele toiminnallaan liiketaloudellista voittoa;
6) radan kunnossapitoa harjoittavalla yri-

Voimassa oleva laki

Ehdotus

tyksellä yritystä, joka tekee rataverkolla radan rakennus- ja kunnossapitotöitä ja harjoittaa siihen liittyvää liikennöintiä rataverkolla;
7) liikennöinnillä junaliikennettä ja vaihtotyötä;
8) ratakapasiteetilla mahdollisuutta käyttää
rataverkkoa ja laatia aikatauluja rataverkolla
liikennöitäville reiteille;
9) ratakapasiteetin hakijalla rautatieliikenteen harjoittajaa, liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) IV osan 1 luvun 4 §:ssä
tarkoitettua toimivaltaista viranomaista sekä
laivaajia, huolitsijoita, yhdistettyjen kuljetusten harjoittajia sekä rautatiealan koulutuslaitosta, jotka joko julkisen palvelun tarjoamiseen liittyvistä tai kaupallisista syistä haluavat hankkia ratakapasiteettia;
10) yksityisraiteella muuta kuin valtion
omistamaa ja Liikenneviraston hallinnoimaa
tämän lain soveltamisalaan kuuluvaa raidetta;

tyksellä yritystä, joka tekee rataverkolla radan rakennus- ja kunnossapitotöitä ja harjoittaa siihen liittyvää liikennöintiä rataverkolla;
7) liikennöinnillä junaliikennettä ja vaihtotyötä;
8) ratakapasiteetilla mahdollisuutta käyttää
rataverkkoa ja laatia aikatauluja rataverkolla
liikennöitäville reiteille;
9) ratakapasiteetin hakijalla rautatieliikenteen harjoittajaa, liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) IV osan 1 luvun 4 §:ssä
tarkoitettua toimivaltaista viranomaista sekä
laivaajia, huolitsijoita, yhdistettyjen kuljetusten harjoittajia sekä rautatiealan koulutuslaitosta, jotka joko julkisen palvelun tarjoamiseen liittyvistä tai kaupallisista syistä haluavat hankkia ratakapasiteettia;
10) yksityisraiteella muuta kuin valtion
omistamaa ja valtion rataverkon haltijan hallinnoimaa tämän lain soveltamisalaan kuuluvaa raidetta;
11) rautatiejärjestelmällä rataverkkoa raiteineen ja ratapihoineen, niillä käytettäviä kalustoyksiköitä ja muita rakenteellisia ja toiminnallisia osajärjestelmiä sekä koko järjestelmän hallinnointia ja käyttöä;
12) Euroopan laajuisella rautatiejärjestelmällä rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/57/EY, jäljempänä yhteentoimivuusdirektiivi, liitteen I
1 kohdassa tarkoitettuja tavanomaisia ja 2
kohdassa tarkoitettuja suurten nopeuksien
Euroopan laajuisia rautatiejärjestelmiä;
13) yhteentoimivuudella rautatiejärjestelmän soveltuvuutta junien varmaan ja keskeytymättömään liikennöintiin sellaisella suoritustasolla, joka näiltä radoilta vaaditaan; tämä soveltuvuus edellyttää, että kaikki lakisääteiset, tekniset ja toiminnalliset edellytykset täyttyvät siten, että olennaisia vaatimuksia on noudatettu;
14) olennaisilla vaatimuksilla niitä yhteentoimivuusdirektiivin liitteessä III tarkoitettuja
edellytyksiä, jotka rautatiejärjestelmän, osajärjestelmien ja yhteentoimivuuden osatekijöiden sekä liitäntöjen on täytettävä;
15) osajärjestelmällä järjestelmiä, joihin
Euroopan laajuinen rautatiejärjestelmä on jaettu rakenteellisin tai toiminnallisin perus-

11) rautatiejärjestelmällä rataverkkoa raiteineen ja ratapihoineen, niillä käytettäviä kalustoyksiköitä ja muita rakenteellisia ja toiminnallisia osajärjestelmiä sekä koko järjestelmän hallinnointia ja käyttöä;
12) Euroopan laajuisella rautatiejärjestelmällä rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/57/EY, jäljempänä yhteentoimivuusdirektiivi, liitteen I
1 kohdassa tarkoitettuja tavanomaisia ja 2
kohdassa tarkoitettuja suurten nopeuksien
Euroopan laajuisia rautatiejärjestelmiä;
13) yhteentoimivuudella rautatiejärjestelmän soveltuvuutta junien varmaan ja keskeytymättömään liikennöintiin sellaisella suoritustasolla, joka näiltä radoilta vaaditaan; tämä soveltuvuus edellyttää, että kaikki lakisääteiset, tekniset ja toiminnalliset edellytykset täyttyvät siten, että olennaisia vaatimuksia on noudatettu;
14) olennaisilla vaatimuksilla niitä yhteentoimivuusdirektiivin liitteessä III tarkoitettuja
edellytyksiä, jotka rautatiejärjestelmän, osajärjestelmien ja yhteentoimivuuden osatekijöiden sekä liitäntöjen on täytettävä;
15) osajärjestelmällä järjestelmiä, joihin
Euroopan laajuinen rautatiejärjestelmä on jaettu rakenteellisin tai toiminnallisin perus-
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tein;
16) yhteentoimivuuden teknisellä eritelmällä kutakin osajärjestelmää tai osajärjestelmän
osaa koskevia vaatimuksia, joilla mahdollistetaan olennaisten vaatimusten noudattaminen ja varmistetaan Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuus;
17) yhteentoimivuuden osatekijällä sellaista
osajärjestelmään kuuluvan tai siihen liitettäväksi tarkoitetun laitteen perusosaa, perusosien ryhmää, osakokonaisuutta tai kokonaisuutta, josta rataverkon yhteentoimivuus
riippuu suoraan tai epäsuorasti; osatekijän
käsite kattaa aineellisten esineiden lisäksi
myös aineettomat hyödykkeet, kuten tietokoneohjelmat;
18) kalustoyksiköllä rautatiejärjestelmässä
käytettävää liikkuvan kaluston yksikköä, joka
liikkuu omilla pyörillään liikennöinnille
avoimilla raiteilla joko omalla konevoimallaan tai ilman sitä ja koostuu yhdestä tai useammasta rakenteellisesta tai toiminnallisesta
osajärjestelmästä taikka tällaisten osajärjestelmien osasta;
19) kalustoyksikön haltijalla luonnollista
henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on kalustoyksikön omistajana tai muutoin oikeus käyttää sitä kuljetusvälineenä ja joka on rekisteröity sen haltijana 68 §:ssä tarkoitettuun kalustorekisteriin;

tein;
16) yhteentoimivuuden teknisellä eritelmällä kutakin osajärjestelmää tai osajärjestelmän
osaa koskevia vaatimuksia, joilla mahdollistetaan olennaisten vaatimusten noudattaminen ja varmistetaan Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuus;
17) yhteentoimivuuden osatekijällä sellaista
osajärjestelmään kuuluvan tai siihen liitettäväksi tarkoitetun laitteen perusosaa, perusosien ryhmää, osakokonaisuutta tai kokonaisuutta, josta rataverkon yhteentoimivuus
riippuu suoraan tai epäsuorasti; osatekijän
käsite kattaa aineellisten esineiden lisäksi
myös aineettomat hyödykkeet, kuten tietokoneohjelmat;
18) kalustoyksiköllä rautatiejärjestelmässä
käytettävää liikkuvan kaluston yksikköä, joka
liikkuu omilla pyörillään liikennöinnille
avoimilla raiteilla joko omalla konevoimallaan tai ilman sitä ja koostuu yhdestä tai useammasta rakenteellisesta tai toiminnallisesta
osajärjestelmästä taikka tällaisten osajärjestelmien osasta;
19) kalustoyksikön haltijalla luonnollista
henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on kalustoyksikön omistajana tai muutoin oikeus käyttää sitä kuljetusvälineenä ja joka on rekisteröity sen haltijana liikenteen palveluista annetussa laissa (320/2017) tarkoitettuun liikenne- ja viestintäasioiden rekisteriin;
20) sarjalla tietyn suunnittelutyypin mukaisten, keskenään samanlaisten kalustoyksikköjen joukkoa;
21) kalustoyksikkötyypillä kalustoyksikön
suunnittelua koskevia tyyppitarkastustodistuksen kattamia perusominaisuuksia;
22) erityistapauksella rautatiejärjestelmän
osaa, jota varten yhteentoimivuuden teknisiin
eritelmiin on sisällytetty joko tilapäisiä tai
pysyviä erityismääräyksiä maantieteellisten
tai topografisten esteiden takia tai koska kaupunkiympäristö tai yhdenmukaisuus olemassa olevan järjestelmän kanssa asettaa rajoituksia;
23) parantamisella osajärjestelmän tai osajärjestelmän osan muuttamiseen liittyviä
merkittäviä töitä, joilla parannetaan osajärjestelmän yleistä suoritustasoa;
24) uudistamisella osajärjestelmän tai osa-

20) sarjalla tietyn suunnittelutyypin mukaisten, keskenään samanlaisten kalustoyksikköjen joukkoa;
21) kalustoyksikkötyypillä kalustoyksikön
suunnittelua koskevia tyyppitarkastustodistuksen kattamia perusominaisuuksia;
22) erityistapauksella rautatiejärjestelmän
osaa, jota varten yhteentoimivuuden teknisiin
eritelmiin on sisällytetty joko tilapäisiä tai
pysyviä erityismääräyksiä maantieteellisten
tai topografisten esteiden takia tai koska kaupunkiympäristö tai yhdenmukaisuus olemassa olevan järjestelmän kanssa asettaa rajoituksia;
23) parantamisella osajärjestelmän tai osajärjestelmän osan muuttamiseen liittyviä
merkittäviä töitä, joilla parannetaan osajärjestelmän yleistä suoritustasoa;
24) uudistamisella osajärjestelmän tai osa-
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järjestelmän osan korvaamiseen liittyviä
merkittäviä töitä, joilla ei muuteta osajärjestelmän yleistä suoritustasoa;
25) käyttöönotolla kaikkia toimenpiteitä,
joilla osajärjestelmä tai kalustoyksikkö saatetaan suunniteltuun toimintakuntoon;
26) kunnossapidosta vastaavalla yksiköllä
kalustoyksikön kunnossapidosta vastaavaa
yksikköä, joka on rekisteröity sellaiseksi
kansalliseen kalustorekisteriin;
27) hankintayksiköllä luonnollista henkilöä
tai oikeushenkilöä, joka tilaa osajärjestelmän
suunnittelun, rakentamisen, uudistamisen tai
parantamisen;
28) yhteisillä turvallisuusindikaattoreilla
niitä turvallisuustavoitteiden saavuttamisen
arvioimisen helpottamiseksi ja yleisen kehittymisen seuraamiseksi kerättäviä tietoja, jotka luetellaan yhteisön rautateiden turvallisuudesta sekä rautatieyritysten toimiluvista
annetun neuvoston direktiivin 95/18/EY ja
rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä sekä turvallisuustodistusten antamisesta annetun direktiivin 2001/14/EY muuttamisesta
(rautatieturvallisuusdirektiivi) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2004/49/EY, jäljempänä rautatieturvallisuusdirektiivi, liitteessä I;
29) yhteisillä turvallisuustavoitteilla rautatiejärjestelmän ja sen eri osien vähimmäisturvallisuuden tasoa, joka määritellään hyväksyttävää riskitasoa koskevina edellytyksinä rautatieturvallisuusdirektiivin 7 artiklassa;
30) yhteisillä turvallisuusmenetelmillä rautatieturvallisuusdirektiivin 6 artiklassa tarkoitettuja turvallisuuden tason ja turvallisuustavoitteiden saavuttamisen ja muiden turvallisuusvaatimusten noudattamisen arviointia
kuvaamaan kehitettyjä menetelmiä;
31) ilmoitetulla laitoksella toimielimiä, joiden tehtävänä on yhteentoimivuuden osatekijöiden vaatimuksenmukaisuuden tai osajärjestelmien EY-tarkastusmenettelyn suorittaminen;
32) pitkälle edenneellä hankkeella hanketta, joka on edennyt sellaiseen suunnittelu- tai
rakennusvaiheeseen, että sen teknisten toimitusehtojen muuttaminen ei ole mahdollista

järjestelmän osan korvaamiseen liittyviä
merkittäviä töitä, joilla ei muuteta osajärjestelmän yleistä suoritustasoa;
25) käyttöönotolla kaikkia toimenpiteitä,
joilla osajärjestelmä tai kalustoyksikkö saatetaan suunniteltuun toimintakuntoon;
26) kunnossapidosta vastaavalla yksiköllä
kalustoyksikön kunnossapidosta vastaavaa
yksikköä, joka on rekisteröity sellaiseksi
kansalliseen kalustorekisteriin;
27) hankintayksiköllä luonnollista henkilöä
tai oikeushenkilöä, joka tilaa osajärjestelmän
suunnittelun, rakentamisen, uudistamisen tai
parantamisen;
28) yhteisillä turvallisuusindikaattoreilla
niitä turvallisuustavoitteiden saavuttamisen
arvioimisen helpottamiseksi ja yleisen kehittymisen seuraamiseksi kerättäviä tietoja, jotka luetellaan yhteisön rautateiden turvallisuudesta sekä rautatieyritysten toimiluvista
annetun neuvoston direktiivin 95/18/EY ja
rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä sekä turvallisuustodistusten antamisesta annetun direktiivin 2001/14/EY muuttamisesta
(rautatieturvallisuusdirektiivi) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2004/49/EY, jäljempänä rautatieturvallisuusdirektiivi, liitteessä I;
29) yhteisillä turvallisuustavoitteilla rautatiejärjestelmän ja sen eri osien vähimmäisturvallisuuden tasoa, joka määritellään hyväksyttävää riskitasoa koskevina edellytyksinä rautatieturvallisuusdirektiivin 7 artiklassa;
30) yhteisillä turvallisuusmenetelmillä rautatieturvallisuusdirektiivin 6 artiklassa tarkoitettuja turvallisuuden tason ja turvallisuustavoitteiden saavuttamisen ja muiden turvallisuusvaatimusten noudattamisen arviointia
kuvaamaan kehitettyjä menetelmiä;
31) ilmoitetulla laitoksella toimielimiä, joiden tehtävänä on yhteentoimivuuden osatekijöiden vaatimuksenmukaisuuden tai osajärjestelmien EY-tarkastusmenettelyn suorittaminen;
32) pitkälle edenneellä hankkeella hanketta, joka on edennyt sellaiseen suunnittelu- tai
rakennusvaiheeseen, että sen teknisten toimitusehtojen muuttaminen ei ole mahdollista
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oikeudellisesta, taloudellisesta, rahoituksellisesta tai sopimukseen muutoin perustuvasta
syystä taikka yhteiskunnallisesta tai ympäristöön liittyvästä taikka niihin verrattavasta
syystä;
33) palvelupaikalla rakennelmaa, mukaan
lukien maa-alueet, rakennukset ja laitteet, joka on kokonaan tai osittain järjestetty rautatieliikenteen harjoittajille rautatiemarkkinadirektiivin liitteen II 2–4 kohdassa tarkoitetun
palvelun tarjoamiseen;
34) palvelupaikan ylläpitäjällä julkista tai
yksityistä yhteisöä, joka vastaa yhden tai
useamman palvelupaikan hallinnoinnista tai
tarjoaa palvelujen hakijalle rautatieliikenteen
tuki- ja huoltopalveluja;
35) palvelujen hakijalla julkista tai yksityistä yhteisöä tai toimijaa, kuten ratakapasiteetin hakijaa, rautatieliikenteen harjoittajaa,
liikenteen palveluista annetun lain IV osan 1
luvun 4 §:ssä tarkoitettua toimivaltaista viranomaista, koulutuspalveluita tarjoavaa oppilaitosta, toista palvelupaikan ylläpitäjää tai
muuta palvelua tarvitsevaa tahoa, joka hakee
palvelupaikan ylläpitäjältä sen tarjoamia rautatieliikenteen tuki- ja huoltopalveluja omaan
käyttöön tai toisen rautatieliikenteen harjoittajan taikka oppilaitoksen käyttöön;
36) kohtuullisella tuotolla oman pääoman
tuottoastetta, jossa otetaan huomioon palvelupaikan ylläpitäjälle aiheutunut mahdollinen
riski ja joka vastaa viimeksi kuluneiden vuosien keskimääräistä tuottoastetta asianomaisella palvelutoimialalla;
37) ylikuormitetulla rautatiereitillä tai sen
osalla rataverkon osuutta, johon kohdistuvaan ratakapasiteetin kysyntään ei voida tiettynä ajankohtana täysin vastata ratakapasiteetin varaushakemusten yhteensovittamisesta
huolimatta;
38) kapasiteetin vahvistamissuunnitelmalla
toimenpidettä tai toimenpiteiden sarjaa, jonka
toteuttamiselle on vahvistettu aikataulu ja
jonka tarkoituksena on vähentää niitä kapasiteetin rajoitteita, jotka ovat johtaneet infrastruktuurin osuuden nimittämiseen ylikuormitetuksi rautatiereitiksi tai sen osaksi;
39) rautatiereitillä ratakapasiteettia, joka
tarvitaan tietyn junan kuljettamiseen paikasta
toiseen tiettynä ajanjaksona;

oikeudellisesta, taloudellisesta, rahoituksellisesta tai sopimukseen muutoin perustuvasta
syystä taikka yhteiskunnallisesta tai ympäristöön liittyvästä taikka niihin verrattavasta
syystä;
33) palvelupaikalla rakennelmaa, mukaan
lukien maa-alueet, rakennukset ja laitteet, joka on kokonaan tai osittain järjestetty rautatieliikenteen harjoittajille rautatiemarkkinadirektiivin liitteen II 2–4 kohdassa tarkoitetun
palvelun tarjoamiseen;
34) palvelupaikan ylläpitäjällä julkista tai
yksityistä yhteisöä, joka vastaa yhden tai
useamman palvelupaikan hallinnoinnista tai
tarjoaa palvelujen hakijalle rautatieliikenteen
tuki- ja huoltopalveluja;
35) palvelujen hakijalla julkista tai yksityistä yhteisöä tai toimijaa, kuten ratakapasiteetin hakijaa, rautatieliikenteen harjoittajaa,
liikenteen palveluista annetun lain IV osan 1
luvun 4 §:ssä tarkoitettua toimivaltaista viranomaista, koulutuspalveluita tarjoavaa oppilaitosta, toista palvelupaikan ylläpitäjää tai
muuta palvelua tarvitsevaa tahoa, joka hakee
palvelupaikan ylläpitäjältä sen tarjoamia rautatieliikenteen tuki- ja huoltopalveluja omaan
käyttöön tai toisen rautatieliikenteen harjoittajan taikka oppilaitoksen käyttöön;
36) kohtuullisella tuotolla oman pääoman
tuottoastetta, jossa otetaan huomioon palvelupaikan ylläpitäjälle aiheutunut mahdollinen
riski ja joka vastaa viimeksi kuluneiden vuosien keskimääräistä tuottoastetta asianomaisella palvelutoimialalla;
37) ylikuormitetulla rautatiereitillä tai sen
osalla rataverkon osuutta, johon kohdistuvaan ratakapasiteetin kysyntään ei voida tiettynä ajankohtana täysin vastata ratakapasiteetin varaushakemusten yhteensovittamisesta
huolimatta;
38) kapasiteetin vahvistamissuunnitelmalla
toimenpidettä tai toimenpiteiden sarjaa, jonka
toteuttamiselle on vahvistettu aikataulu ja
jonka tarkoituksena on vähentää niitä kapasiteetin rajoitteita, jotka ovat johtaneet infrastruktuurin osuuden nimittämiseen ylikuormitetuksi rautatiereitiksi tai sen osaksi;
39) rautatiereitillä ratakapasiteettia, joka
tarvitaan tietyn junan kuljettamiseen paikasta
toiseen tiettynä ajanjaksona;
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40) aikataululla tietoja, joissa määritellään
kaikki junien ja liikkuvan kaluston suunniteltu liikkuminen kyseisellä rataverkolla, rautatiereitillä tai sen osalla aikataulun voimassaoloaikana;
41) varikkosivuraiteella sivuraidetta, joka
on erityisesti tarkoitettu rautatieliikenteen
kulkuneuvojen pysäköintiin kahden ajovuoron välillä;
42) puitesopimuksella julkis- tai yksityisoikeudellista oikeudellisesti sitovaa yleistä sopimusta, jossa määrätään hakijan ja rataverkon haltijan oikeudet ja velvoitteet yhtä aikataulukautta pidemmäksi ajaksi myönnettävän
ratakapasiteetin ja samalta ajalta perittävien
maksujen osalta;
43) verkkoselostuksella rataverkon haltijan
laatimaa asiakirjaa, jossa se esittelee yksityiskohtaisesti rataverkon ja muun infrastruktuurin hinnoittelujärjestelmien ja kapasiteetin
käyttöoikeuden myöntämisjärjestelmän yleiset säännöt, määräajat, menettelyt ja perusteet, mukaan lukien muut tiedot, joita tarvitaan ratakapasiteettia koskevissa hakemuksissa.
(uusi)

40) aikataululla tietoja, joissa määritellään
kaikki junien ja liikkuvan kaluston suunniteltu liikkuminen kyseisellä rataverkolla, rautatiereitillä tai sen osalla aikataulun voimassaoloaikana;
41) varikkosivuraiteella sivuraidetta, joka
on erityisesti tarkoitettu rautatieliikenteen
kulkuneuvojen pysäköintiin kahden ajovuoron välillä;
42) puitesopimuksella julkis- tai yksityisoikeudellista oikeudellisesti sitovaa yleistä sopimusta, jossa määrätään hakijan ja rataverkon haltijan oikeudet ja velvoitteet yhtä aikataulukautta pidemmäksi ajaksi myönnettävän
ratakapasiteetin ja samalta ajalta perittävien
maksujen osalta;
43) verkkoselostuksella rataverkon haltijan
laatimaa asiakirjaa, jossa se esittelee yksityiskohtaisesti rataverkon ja muun infrastruktuurin hinnoittelujärjestelmien ja kapasiteetin
käyttöoikeuden myöntämisjärjestelmän yleiset säännöt, määräajat, menettelyt ja perusteet, mukaan lukien muut tiedot, joita tarvitaan ratakapasiteettia koskevissa hakemuksissa;
44) valtion rataverkon haltijalla Liikennevirastoa.

20 §

20 §

Oikeus rataverkolle pääsyyn ja oikeus sen
käyttämiseen

Oikeus rataverkolle pääsyyn ja oikeus sen
käyttämiseen

Tämän luvun mukaisesti myönnettyä ratakapasiteettia rataverkolla saa harjoittamaansa
rautatieliikennettä varten käyttää rautatieyritys, jolla on liikenne- ja viestintäministeriön
10 §:n nojalla myöntämä toimilupa tai Euroopan talousalueella rautatieliikenteen harjoittamista varten myönnetty toimilupa ja joka muutoinkin täyttää 3 §:ssä rautatieliikenteen harjoittamiselle säädetyt edellytykset.
Myös muut rautatieliikenteen harjoittajat
saavat käyttää tämän luvun mukaisesti
myönnettyä ratakapasiteettia liikennöintiä
varten, jos 3 §:ssä säädetyt liikennöinnin
edellytykset täyttyvät.
Suomen ja Venäjän väliseen suoraan kansainväliseen rautatieliikenteeseen sovelletaan
sitä koskevaa sopimusta.

Tämän luvun mukaisesti myönnettyä ratakapasiteettia rataverkolla saa harjoittamaansa
rautatieliikennettä varten käyttää rautatieyritys, jolla on liikenteen palveluista annetun
lain (320/2017) II osan 5 luvun 1 §:n 1 kohdassa tarkoitettu toimilupa ja joka muutoinkin täyttää mainitussa pykälässä rautatieliikenteen harjoittamiselle säädetyt edellytykset. Myös muut rautatieliikenteen harjoittajat
saavat käyttää tämän luvun mukaisesti
myönnettyä ratakapasiteettia liikennöintiä
varten, jos mainitussa pykälässä säädetyt liikennöinnin edellytykset täyttyvät.
Suomen ja Venäjän väliseen suoraan kansainväliseen rautatieliikenteeseen sovelletaan
sitä koskevaa sopimusta.
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Suomen ja jonkin toisen Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion välistä kansainvälistä henkilöliikennettä harjoittavalla rautatieyrityksellä on oikeus ottaa ja jättää matkustajia asemilla, jotka sijaitsevat rautatiereitillä, jolla kansainvälistä henkilöliikennettä
harjoitetaan. Kansainvälisen henkilöliikenteen päätarkoituksena tulee olla kuljettaa
matkustajia Euroopan talousalueeseen kuuluvissa eri valtioissa sijaitsevien asemien välillä.
Lain 71 §:ssä tarkoitettu sääntelyelin päättää, onko 3 momentissa tarkoitettua henkilöliikennettä harjoittavan rautatieyrityksen pääasiallisena tarkoituksena harjoittaa kansainvälistä henkilöliikennettä Suomen ja jonkin
toisen Euroopan talousalueeseen kuuluvan
valtion välillä, jos asian ratkaisemista pyytää:
1) Liikennevirasto;
2) rataverkon käyttöoikeutta 3 momentissa
tarkoitetun kansainvälisen henkilöliikenteen
harjoittamista varten hakenut rautatieyritys;
3) samalla rautatiereitillä henkilöliikennettä
harjoittava muu rautatieyritys.

Suomen ja jonkin toisen Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion välistä kansainvälistä henkilöliikennettä harjoittavalla rautatieyrityksellä on oikeus ottaa ja jättää matkustajia asemilla, jotka sijaitsevat rautatiereitillä, jolla kansainvälistä henkilöliikennettä
harjoitetaan. Kansainvälisen henkilöliikenteen päätarkoituksena tulee olla kuljettaa
matkustajia Euroopan talousalueeseen kuuluvissa eri valtioissa sijaitsevien asemien välillä.
Lain 71 §:ssä tarkoitettu sääntelyelin päättää, onko 3 momentissa tarkoitettua henkilöliikennettä harjoittavan rautatieyrityksen pääasiallisena tarkoituksena harjoittaa kansainvälistä henkilöliikennettä Suomen ja jonkin
toisen Euroopan talousalueeseen kuuluvan
valtion välillä, jos asian ratkaisemista pyytää:
1) valtion rataverkon haltija;
2) rataverkon käyttöoikeutta 3 momentissa
tarkoitetun kansainvälisen henkilöliikenteen
harjoittamista varten hakenut rautatieyritys;
3) samalla rautatiereitillä henkilöliikennettä
harjoittava muu rautatieyritys.

20 a §

20 a §

Rataverkon käyttöoikeuden rajoittaminen

Rataverkon käyttöoikeuden rajoittaminen

Liikennevirasto voi rajoittaa oikeutta käyttää valtion rataverkkoa 20 §:n 3 momentissa
tarkoitettuun kansainväliseen henkilöliikenteeseen sekä rautatieyrityksen oikeutta ottaa
ja jättää matkustajia sanotussa momentissa
tarkoitetussa kansainvälisessä henkilöliikenteessä rautatiereitillä, jolla jokin toinen rautatieyritys harjoittaa rautateiden ja maanteiden
julkisista henkilöliikennepalveluista sekä
neuvoston asetusten (ETY) N:o 1191/69 ja
(ETY) N:o 1107/70 kumoamisesta annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1370/2007 nojalla julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen mukaista henkilöliikennettä. Oikeutta ottaa ja
jättää matkustajia saa rajoittaa ainoastaan, jos
71 §:ssä tarkoitettu sääntelyelin katsoo, että
oikeuden käyttäminen voi vaarantaa julkisia
palveluhankintoja koskevan sopimuksen taloudellisen tasapainon.

Valtion rataverkon haltija voi rajoittaa oikeutta käyttää valtion rataverkkoa 20 §:n 3
momentissa tarkoitettuun kansainväliseen
henkilöliikenteeseen sekä rautatieyrityksen
oikeutta ottaa ja jättää matkustajia sanotussa
momentissa tarkoitetussa kansainvälisessä
henkilöliikenteessä rautatiereitillä, jolla jokin
toinen rautatieyritys harjoittaa rautateiden ja
maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston asetusten (ETY) N:o
1191/69 ja (ETY) N:o 1107/70 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1370/2007 nojalla
julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen mukaista henkilöliikennettä. Oikeutta ottaa ja jättää matkustajia saa rajoittaa ainoastaan, jos 71 §:ssä tarkoitettu sääntelyelin
katsoo, että oikeuden käyttäminen voi vaarantaa julkisia palveluhankintoja koskevan
sopimuksen taloudellisen tasapainon.

Voimassa oleva laki

Ehdotus

Sääntelyelin ottaa 1 momentissa tarkoitetun
asian käsiteltäväkseen, jos sitä pyytää:
1) julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen tehnyt toimivaltainen viranomainen;
2) julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen tehnyt rautatieyritys;
3) Liikennevirasto.
Edellä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetun
viranomaisen ja 2 kohdassa tarkoitetun rautatieyrityksen on toimitettava sääntelyelimelle
päätöksen tekemistä varten kaikki tarvittavat
tiedot. Saatuaan kaikki tarvittavat tiedot
sääntelyelimen on aloitettava osapuolten
kuuleminen yhden kuukauden kuluessa 2
momentissa tarkoitetun pyynnön vastaanottamisesta. Sääntelyelimen on kuultuaan kaikkia osapuolia annettava perusteltu päätöksensä kuuden viikon kuluessa siitä, kun se on
saanut kaikki tarvittavat tiedot.
Liikennevirasto, 2 momentin 1 kohdassa
tarkoitettu viranomainen, saman momentin 2
kohdassa tarkoitettu rautatieyritys ja rataverkon käyttöoikeutta hakenut rautatieyritys
voivat pyytää sääntelyelintä käsittelemään 1
momentissa tarkoitetun asian uudelleen sääntelyelimen määräämien edellytysten täyttyessä ja sen asettamassa kohtuullisessa määräajassa, joka ei saa olla yhtä kuukautta lyhyempi.

Sääntelyelin ottaa 1 momentissa tarkoitetun
asian käsiteltäväkseen, jos sitä pyytää:
1) julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen tehnyt toimivaltainen viranomainen;
2) julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen tehnyt rautatieyritys;
3) valtion rataverkon haltija.
Edellä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetun
viranomaisen ja 2 kohdassa tarkoitetun rautatieyrityksen on toimitettava sääntelyelimelle
päätöksen tekemistä varten kaikki tarvittavat
tiedot. Saatuaan kaikki tarvittavat tiedot
sääntelyelimen on aloitettava osapuolten
kuuleminen yhden kuukauden kuluessa 2
momentissa tarkoitetun pyynnön vastaanottamisesta. Sääntelyelimen on kuultuaan kaikkia osapuolia annettava perusteltu päätöksensä kuuden viikon kuluessa siitä, kun se on
saanut kaikki tarvittavat tiedot.
Valtion rataverkon haltija, 2 momentin 1
kohdassa tarkoitettu viranomainen, saman
momentin 2 kohdassa tarkoitettu rautatieyritys ja rataverkon käyttöoikeutta hakenut rautatieyritys voivat pyytää sääntelyelintä käsittelemään 1 momentissa tarkoitetun asian uudelleen sääntelyelimen määräämien edellytysten täyttyessä ja sen asettamassa kohtuullisessa määräajassa, joka ei saa olla yhtä
kuukautta lyhyempi.

22 §

22 §

Ratakapasiteetin hakeminen

Ratakapasiteetin hakeminen

Ratakapasiteetin hakijan on haettava ratakapasiteettia siten kuin tässä pykälässä säädetään. Ratakapasiteettia voivat hakea rautatieliikenteen harjoittajan lisäksi rautatieliikenteen henkilöliikenteen palvelusopimuksista
vastaavat toimivaltaiset viranomaiset ja kilpailukykyisen tavaraliikenteen eurooppalaisesta rautatieverkosta annetussa Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU)
N:o 913/2010 tarkoitetut hakijat sekä rautatiealan koulutuslaitos, joka voi hakea ratakapasiteettia omaa koulutustoimintaa varten.
Ratakapasiteettia on haettava rataverkon
haltijalta kutakin aikataulukautta varten aikaisintaan 12 kuukautta ja viimeistään kah-

Ratakapasiteetin hakijan on haettava ratakapasiteettia siten kuin tässä pykälässä säädetään. Ratakapasiteettia voivat hakea rautatieliikenteen harjoittajan lisäksi rautatieliikenteen henkilöliikenteen palvelusopimuksista
vastaavat toimivaltaiset viranomaiset ja kilpailukykyisen tavaraliikenteen eurooppalaisesta rautatieverkosta annetussa Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU)
N:o 913/2010 tarkoitetut hakijat sekä rautatiealan koulutuslaitos, joka voi hakea ratakapasiteettia omaa koulutustoimintaa varten.
Ratakapasiteettia on haettava rataverkon
haltijalta kutakin aikataulukautta varten aikaisintaan 12 kuukautta ja viimeistään kah-

Voimassa oleva laki

Ehdotus

deksan kuukautta ennen aikataulukauden
voimaantuloa. Uutta ratakapasiteettia tai ratakapasiteetin muutosta voidaan hakea säännöllistä liikennettä varten myös ratakapasiteetin jakamista koskevan päätöksen antamisen jälkeen, kuitenkin viimeistään neljä viikkoa ennen säännöllisen liikenteen ratakapasiteetin muutoksen voimaantuloa.
Jos ratakapasiteetin hakija ja rataverkon
haltija ovat tehneet 21 §:ssä tarkoitetun puitesopimuksen ratakapasiteetin käytöstä, ratakapasiteettia on haettava kyseisen sopimuksen mukaisesti.
Jos rataverkon haltija edellyttää ratakapasiteetin hakijalta unionilainsäädännön mahdollistamaa ennakkomaksua tai vakuuksia ratakapasiteettia haettaessa, rataverkon haltijan
on ilmoitettava tästä verkkoselostuksessaan.
Tarkemmat säännökset ratakapasiteetin hakemisesta ja hakuajoista sekä rautatieliikenteen aikataulukaudesta, muutosajankohdista
aikataulukauden aikana ja niihin liittyvistä
määräajoista annetaan valtioneuvoston asetuksella.
Ratakapasiteetin hakija voi hakea Liikennevirastolta ratakapasiteettia myös Euroopan
talousalueen kansainvälistä rautatiereittiä
varten.

deksan kuukautta ennen aikataulukauden
voimaantuloa. Uutta ratakapasiteettia tai ratakapasiteetin muutosta voidaan hakea säännöllistä liikennettä varten myös ratakapasiteetin jakamista koskevan päätöksen antamisen jälkeen, kuitenkin viimeistään neljä viikkoa ennen säännöllisen liikenteen ratakapasiteetin muutoksen voimaantuloa.
Jos ratakapasiteetin hakija ja rataverkon
haltija ovat tehneet 21 §:ssä tarkoitetun puitesopimuksen ratakapasiteetin käytöstä, ratakapasiteettia on haettava kyseisen sopimuksen mukaisesti.
Jos rataverkon haltija edellyttää ratakapasiteetin hakijalta unionilainsäädännön mahdollistamaa ennakkomaksua tai vakuuksia ratakapasiteettia haettaessa, rataverkon haltijan
on ilmoitettava tästä verkkoselostuksessaan.
Tarkemmat säännökset ratakapasiteetin hakemisesta ja hakuajoista sekä rautatieliikenteen aikataulukaudesta, muutosajankohdista
aikataulukauden aikana ja niihin liittyvistä
määräajoista annetaan valtioneuvoston asetuksella.
Ratakapasiteetin hakija voi hakea valtion
rataverkon haltijalta ratakapasiteettia myös
Euroopan talousalueen kansainvälistä rautatiereittiä varten.

(uusi)

27 b §
Ratakapasitettia koskevat järjestelytehtävät
liikenteenohjauspalvelua tarjoavan yhtiön tai
yhteisön toimesta
Rataverkon haltija voi antaa 27 ja 27 a
§:ssä tarkoitettuja ratakapasiteetin käyttämiseen liittyviä avustavia tehtäviä ja järjestelytehtäviä, kuten kiireellisen ratakapasiteetin
jakaminen, 36 §:ssä tarkoitetun liikenteenohjauspalveluja tarjoavan yhtiön tai yhteisön
hoidettavaksi. Rataverkon haltijan on tällöin
määriteltävä yleiset liikenteen etusija- ja kiireellisyysperiaatteet, joita liikenteenohjauspalveluja tarjoavan yhtiön tai yhteisön on
noudatettava hoitaessaan rataverkon haltijan
toimeksiannosta näitä tehtäviä ja tehdessään
niihin liittyviä ratkaisuja.
Rataverkon haltijan on ratakapasiteetin hakijan pyynnöstä otettava viipymättä tarkistet-

Voimassa oleva laki
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tavakseen 1 momentissa tarkoitettu ratakapasiteetin käyttämistä koskeva ratkaisu ja ilmoitettava hakijalle lopputuloksesta. Tämä ei
rajoita asianosaisen oikeutta hakea asiaan oikaisua sääntelyelimeltä 72 §:n 1 momentin 3
kohdassa säädetyllä tavalla.
32 §

32 §

Verkkoselostus

Verkkoselostus

Rataverkon haltijan on asianomaisia osapuolia kuultuaan laadittava ja julkaistava aikataulukausittain suomeksi ja ruotsiksi tai
vaihtoehtoisesti jollakin muulla Euroopan
unionin virallisella kielellä verkkoselostus.
Verkkoselostuksen on sisällytettävä rautatiemarkkinadirektiivin liitteen IV mukaiset
tiedot.
Rataverkon haltija julkaisee verkkoselostuksessa tiedot rataverkon laadusta ja laajuudesta sekä antaa tarkemmat tiedot 33 §:ssä
tarkoitetusta vähimmäiskäyttömahdollisuuksiin sisältyvistä palveluista sekä edellytyksistä, jotka koskevat rataverkon haltijan rataverkkoon liitettyjen palvelupaikkojen käyttöoikeutta ja palvelujen tarjoamista kyseisissä
palvelupaikoissa. Lisäksi rataverkon haltijan
on ilmoitettava verkkoselostuksessa tiedot
niistä tämän lain nojalla annetuista säännöksistä ja määräyksistä, jotka koskevat:
1) oikeutta rataverkolle pääsyyn;
2) ratamaksujen määräytymisperusteita;
3) ratakapasiteetin hakemista ja siihen liittyviä määräaikoja;
4) rautateiden liikkuvaa kalustoa koskevia
vaatimuksia ja hyväksyntää;
5) muita rautatieliikenteen harjoittamista ja
sen aloittamisen edellytyksiä koskevia seikkoja.
Rataverkon haltijan on kuultava verkkoselostusta laatiessaan ratakapasiteetin haltijoita ja Suomen rataverkolle pyrkiviä ratakapasiteetin hakijoita. Jos 2 momentissa tarkoitetut tiedot muuttuvat verkkoselostuksen
voimassaoloaikana, rataverkon haltijan on
kuultava ratakapasiteetin haltijoita ja ratakapasiteetin hakijoita muutettavista tiedoista ja
viipymättä julkaistava muuttuneet tiedot.
Verkkoselostus on julkaistava sähköisessä

Rataverkon haltijan on asianomaisia osapuolia kuultuaan laadittava ja julkaistava aikataulukausittain suomeksi ja ruotsiksi tai
vaihtoehtoisesti jollakin muulla Euroopan
unionin virallisella kielellä verkkoselostus.
Verkkoselostuksen on sisällytettävä rautatiemarkkinadirektiivin liitteen IV mukaiset
tiedot.
Rataverkon haltija julkaisee verkkoselostuksessa tiedot rataverkon laadusta ja laajuudesta sekä antaa tarkemmat tiedot 33 §:ssä
tarkoitetusta vähimmäiskäyttömahdollisuuksiin sisältyvistä palveluista sekä edellytyksistä, jotka koskevat rataverkon haltijan rataverkkoon liitettyjen palvelupaikkojen käyttöoikeutta ja palvelujen tarjoamista kyseisissä
palvelupaikoissa. Lisäksi rataverkon haltijan
on ilmoitettava verkkoselostuksessa tiedot
niistä tämän lain nojalla annetuista säännöksistä ja määräyksistä, jotka koskevat:
1) oikeutta rataverkolle pääsyyn;
2) ratamaksujen määräytymisperusteita;
3) ratakapasiteetin hakemista ja siihen liittyviä määräaikoja;
4) rautateiden liikkuvaa kalustoa koskevia
vaatimuksia ja hyväksyntää;
5) muita rautatieliikenteen harjoittamista ja
sen aloittamisen edellytyksiä koskevia seikkoja.
Rataverkon haltijan on kuultava verkkoselostusta laatiessaan ratakapasiteetin haltijoita ja Suomen rataverkolle pyrkiviä ratakapasiteetin hakijoita. Jos 2 momentissa tarkoitetut tiedot muuttuvat verkkoselostuksen
voimassaoloaikana, rataverkon haltijan on
kuultava ratakapasiteetin haltijoita ja ratakapasiteetin hakijoita muutettavista tiedoista ja
viipymättä julkaistava muuttuneet tiedot.
Verkkoselostus on julkaistava sähköisessä
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muodossa rataverkon haltijan verkkosivuilla
vähintään neljä kuukautta ennen 22 §:ssä tarkoitetun ratakapasiteetin hakuajan alkamista.
Verkkoselostus on pidettävä ajan tasalla. Liikennevirasto huolehtii siitä, että yksityisraiteen haltijoiden sähköisessä muodossa julkaisemat verkkoselostukset on linkitetty rataverkon haltijoiden yhteiselle verkkosivulle.

muodossa rataverkon haltijan verkkosivuilla
vähintään neljä kuukautta ennen 22 §:ssä tarkoitetun ratakapasiteetin hakuajan alkamista.
Verkkoselostus on pidettävä ajan tasalla. Valtion rataverkon haltija huolehtii siitä, että
yksityisraiteen haltijoiden sähköisessä muodossa julkaisemat verkkoselostukset on linkitetty rataverkon haltijoiden yhteiselle verkkosivulle.

32 a §

32 a §

Museoraide

Museoraide

Liikennevirasto voi Liikenteen turvallisuusvirastoa kuultuaan päättää, että valtion
rataverkkoon kuuluva raide on museoraide,
jolla saa harjoittaa ainoastaan museoliikennettä. Museoraiteeksi määrättävällä raiteella
ei saa olla muuta henkilöliikennettä eikä tavaraliikennettä. Liikenneviraston on varattava niille rautatieliikenteen harjoittajille, jotka
harjoittavat liikennöintiä raiteella, jolta on
liikennöintiyhteys museoraiteeksi määrättävään raiteeseen, tilaisuus tulla kuulluiksi ennen kuin virasto päättää museoraiteesta.

Valtion rataverkon haltija voi Liikenteen
turvallisuusvirastoa kuultuaan päättää, että
valtion rataverkkoon kuuluva raide on museoraide, jolla saa harjoittaa ainoastaan museoliikennettä. Museoraiteeksi määrättävällä
raiteella ei saa olla muuta henkilöliikennettä
eikä tavaraliikennettä. Valtion rataverkon
haltijan on varattava niille rautatieliikenteen
harjoittajille, jotka harjoittavat liikennöintiä
raiteella, jolta on liikennöintiyhteys museoraiteeksi määrättävään raiteeseen, tilaisuus
tulla kuulluiksi ennen kuin virasto päättää
museoraiteesta.

36 §

36 §

Liikenteenohjaus ja liikennöinnistä sopiminen

Liikenteenohjaus ja liikennöinnistä sopiminen

Rataverkon haltija vastaa hallinnoimansa
rataverkon liikenteenohjauksesta tai sen järjestämisestä rataverkolla harjoitettavan liikennöinnin edellyttämällä tavalla ja huolehtii
liikenteenohjauspalvelujen tasapuolisuudesta.
Rataverkon haltija voi järjestää liikenteenohjauspalvelut itse tai hankkia ne julkisilta tai
yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Muu rataverkon haltija kuin Liikennevirasto voi myös
sopia Liikenneviraston kanssa liikenteenohjauksen järjestämisestä rataverkon haltijan
raiteella tai jollakin sen osalla.
Liikennevirasto vastaa liikenteenohjauspalvelun valtakunnallisesta järjestämisestä ja
koordinaatiosta valtion rataverkolla.

Rataverkon haltija vastaa hallinnoimansa
rataverkon liikenteenohjauksesta tai sen järjestämisestä rataverkolla harjoitettavan liikennöinnin edellyttämällä tavalla ja huolehtii
liikenteenohjauspalvelujen tasapuolisuudesta.
Rataverkon haltija voi järjestää liikenteenohjauspalvelut itse tai hankkia ne julkisilta tai
yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Yksityisraiteen haltija voi myös sopia valtion rataverkon haltijan kanssa liikenteenohjauksen järjestämisestä rataverkollaan tai jollakin sen
osalla.
Valtion rataverkon haltija on vastuussa liikenteenohjauspalvelun valtakunnallisesta järjestämisestä ja koordinaatiosta valtion rataverkolla.
Rataverkon haltijoiden on sovittava liikenRataverkon haltijoiden on huolehdittava
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nöinnin ja liikenteenohjauksen käytännön siitä, että liikennöinnin ja liikenteenohjaukjärjestelyistä silloin, kun rataverkot liittyvät sen käytännön järjestelyistä sovitaan silloin,
toisiinsa ja niiden välillä liikennöidään.
kun rataverkot liittyvät toisiinsa ja niiden välillä liikennöidään.
Jos rataverkon haltija hankkii liikenteenohRataverkon haltija voi hankkia liikenjauspalvelut muulta yhtiöltä tai yhteisöltä, teenohjauspalvelut muulta yhtiöltä tai yhteisen on turvallisuusjohtamisjärjestelmässään söltä, mutta vastuu liikenteenohjauspalveotettava huomioon liikenteenohjauspalveluja luista säilyy rataverkon haltijalla. Tässä tatarjoavan yhtiön tai yhteisön toiminta.
pauksessa rataverkon haltijan on turvallisuusjohtamisjärjestelmässään otettava huomioon liikenteenohjauspalveluja tarjoavan
yhtiön tai yhteisön toiminta.
Liikenteenohjauspalveluja tarjoavan yhtiön
Liikenteenohjauspalveluja tarjoavan yhtiön
tai muun yhteisön on tarjottava palveluita ta- tai muun yhteisön on tarjottava palveluita tasapuolisesti kaikille rautatieliikenteen harjoit- sapuolisesti kaikille rautatieliikenteen harjoittajille sekä niille rataverkon haltijoille, jotka tajille sekä niille rataverkon haltijoille, jotka
palveluja siltä pyytävät ja joiden raiteilla on palveluja siltä pyytävät ja joiden raiteilla on
riittävät tekniset valmiudet ja muut edelly- riittävät tekniset valmiudet ja muut edellytykset palvelujen vastaanottamiseen. Yhtiön tykset palvelujen vastaanottamiseen. Yhtiön
palveluksessa olevaan henkilöön sovelletaan tai yhteisön palveluksessa olevaan henkilöön
rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta
säännöksiä hänen suorittaessaan tässä pykä- koskevia säännöksiä hänen suorittaessaan
lässä tarkoitettuja liikenteenohjauspalvelu- tässä pykälässä tarkoitettuja liikenteenohtehtäviä. Raideliikenteessä aiheutuneiden jauspalvelutehtäviä. Raideliikenteessä aiheuhenkilö- ja esinevahinkojen korvaamisesta tuneiden henkilö- ja esinevahinkojen korsäädetään
raideliikennevastuulaissa vaamisesta säädetään raideliikennevastuu(113/1999).
laissa (113/1999).
37 b §

37 b §

Lisämaksut

Lisämaksut

Rataverkon haltija voi markkinoiden niin
salliessa periä lisämaksuja toimivien, läpinäkyvin ja ketään syrjimättömien periaatteiden mukaisesti. Lisämaksujen käyttöönotto edellyttää, että rataverkon haltija luokittelee markkinat vähintään rautatiemarkkinadirektiivin mukaisella tavalla ja arvioi lisähintojen vaikutukset markkinoihin. Maksut eivät
saa olla niin korkeita, että rataverkkoa eivät
voi käyttää sellaiset rautatieliikenteen harjoittajat, jotka pystyvät maksamaan vain ratamaksun perusmaksun sekä sen katetuoton,
jonka kyseiset markkinat kestävät. Rataverkon haltijan on osoitettava verkkoselostuksessa ne lisä- ja erityispalvelut, joita lisämaksujen vastineena kyseisessä markkinaluokassa rataverkolla tarjotaan. Markkinaluokittelu

Rataverkon haltija voi markkinoiden niin
salliessa periä lisämaksuja toimivien, läpinäkyvin ja ketään syrjimättömien periaatteiden mukaisesti. Lisämaksujen käyttöönotto edellyttää, että rataverkon haltija luokittelee markkinat vähintään rautatiemarkkinadirektiivin mukaisella tavalla ja arvioi lisähintojen vaikutukset markkinoihin. Maksut eivät
saa olla niin korkeita, että rataverkkoa eivät
voi käyttää sellaiset rautatieliikenteen harjoittajat, jotka pystyvät maksamaan vain ratamaksun perusmaksun sekä sen katetuoton,
jonka kyseiset markkinat kestävät. Rataverkon haltijan on osoitettava verkkoselostuksessa ne lisä- ja erityispalvelut, joita lisämaksujen vastineena kyseisessä markkinaluokassa rataverkolla tarjotaan. Markkinaluokittelu
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on julkaistava verkkoselostuksessa ja sitä on
tarkistettava vähintään joka viides vuosi.
Tarkemmat säännökset markkinoiden luokittelusta ja sen mukaisesta rataverkon käytön
hinnoittelusta annetaan valtioneuvoston asetuksella.
Jos Liikennevirasto valtion rataverkon haltijana ottaa lisämaksut käyttöön, sen on noudatettava lisämaksuissa valtion maksuperustelakia (150/1992) ja sen nojalla annetun Liikenneviraston maksullisia suoritteita koskevan liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen mukaisia hinnoitteluperusteita.
Ennen lisämaksujen asettamista rataverkon
haltijan on kuultava rautatieliikenteen harjoittajia ja 13 luvussa tarkoitettua sääntelyelintä. Sääntelyelin ilmoittaa rataverkon haltijalle, ovatko lisämaksut Euroopan unionin
lainsäädännön ja Suomessa voimassa olevien
säännösten mukaisia. Lisämaksuja voidaan
asettaa vasta sen jälkeen, kun sääntelyelin on
todennut ne voimassa olevien säännösten
mukaiseksi.
Rataverkon haltijan on raportoitava viiden
vuoden välein liikenne- ja viestintäministeriölle ja sääntelyelimelle lisämaksuista ja siitä,
ovatko lisämaksut kannustaneet rautatieliikenteen harjoittajia parantamaan tuottavuuttaan ja kilpailukykyään rautatiemarkkinadirektiivissä tarkoitetulla tavalla.

on julkaistava verkkoselostuksessa ja sitä on
tarkistettava vähintään joka viides vuosi.
Tarkemmat säännökset markkinoiden luokittelusta ja sen mukaisesta rataverkon käytön
hinnoittelusta annetaan valtioneuvoston asetuksella.
Jos valtion rataverkon haltija ottaa lisämaksut käyttöön, sen on noudatettava lisämaksuissa
valtion
maksuperustelakia
(150/1992) ja sen nojalla annetun Liikenneviraston maksullisia suoritteita koskevan liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen mukaisia hinnoitteluperusteita.
Ennen lisämaksujen asettamista rataverkon
haltijan on kuultava rautatieliikenteen harjoittajia ja 13 luvussa tarkoitettua sääntelyelintä. Sääntelyelin ilmoittaa rataverkon haltijalle, ovatko lisämaksut Euroopan unionin
lainsäädännön ja Suomessa voimassa olevien
säännösten mukaisia. Lisämaksuja voidaan
asettaa vasta sen jälkeen, kun sääntelyelin on
todennut ne voimassa olevien säännösten
mukaiseksi.
Rataverkon haltijan on raportoitava viiden
vuoden välein liikenne- ja viestintäministeriölle ja sääntelyelimelle lisämaksuista ja siitä,
ovatko lisämaksut kannustaneet rautatieliikenteen harjoittajia parantamaan tuottavuuttaan ja kilpailukykyään rautatiemarkkinadirektiivissä tarkoitetulla tavalla.

54 §

54 §

Kalustoyksikköjä koskevat täydentävät käyttöönottoluvat

Kalustoyksikköjä koskevat täydentävät käyttöönottoluvat

Muualla Euroopan talousalueella käyttöönottoluvan saaneilla kalustoyksiköillä on oltava täydentävä käyttöönottolupa ennen niiden
ottamista käyttöön Suomessa. Täydentävällä
käyttöönottoluvalla on varmistettava erityisesti, että kalustoyksikkö on yhteensopiva rataverkon ja kiinteiden laitteistojen kanssa sekä sopii käytettäväksi Suomen ilmastossa.
Täydentävää käyttöönottolupaa ei kuitenkaan
vaadita kalustoyksiköiltä, joita käytetään ainoastaan satama-alueella tai rautatierajaasemalla raiteilla, joiden raideleveys poikkeaa Suomessa käytettävästä raideleveydestä.
Liikenteen turvallisuusvirasto myöntää

Muualla Euroopan talousalueella käyttöönottoluvan saaneilla kalustoyksiköillä on oltava täydentävä käyttöönottolupa ennen niiden
ottamista käyttöön Suomessa. Täydentävällä
käyttöönottoluvalla on varmistettava erityisesti, että kalustoyksikkö on yhteensopiva rataverkon ja kiinteiden laitteistojen kanssa sekä sopii käytettäväksi Suomen ilmastossa.
Täydentävää käyttöönottolupaa ei kuitenkaan
vaadita kalustoyksiköiltä, joita käytetään ainoastaan satama-alueella tai rautatierajaasemalla raiteilla, joiden raideleveys poikkeaa Suomessa käytettävästä raideleveydestä.
Liikenteen turvallisuusvirasto myöntää
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täydentävän käyttöönottoluvan kalustoyksikölle, jos kalustoyksiköllä on muualla Euroopan talousalueella myönnetty voimassa
oleva rakenteellisen osajärjestelmän käyttöönottolupa ja muut tässä pykälässä ja 55 tai
56 §:ssä säädetyt edellytykset täyttyvät.
Liikenteen turvallisuusvirasto voi vaatia
riskiarviointien tekemistä tai erilaisten testien
suorittamista rataverkolla. Liikenteen turvallisuusviraston on kuultava hakijaa määritelläkseen vaadittujen lisätietojen, riskianalyysien tai testien laajuuden ja sisällön. Jos Liikenteen turvallisuusvirasto vaatii testien suorittamista rataverkolla ennen kuin se antaa
päätöksen käyttöönottoluvan myöntämistä
koskevaan hakemukseen, Liikenneviraston
on hakijaa kuultuaan toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tarvittavat testit voidaan tehdä kolmen
kuukauden kuluessa siitä, kun hakija on esittänyt Liikennevirastolle pyyntönsä testien
suorittamiseksi. Liikenteen turvallisuusviraston on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin,
jotta testit suoritetaan.
Jos Liikenteen turvallisuusvirasto ei tee
päätöstä kalustoyksikön täydentävästä käyttöönottoluvasta 55 tai vastaavasti 56 §:ssä
säädetyssä määräajassa, kyseessä olevan kalustoyksikön katsotaan olevan hyväksytty
käyttöön Suomessa kolmen kuukauden kuluttua säädetyn määräajan päättymisestä.

täydentävän käyttöönottoluvan kalustoyksikölle, jos kalustoyksiköllä on muualla Euroopan talousalueella myönnetty voimassa
oleva rakenteellisen osajärjestelmän käyttöönottolupa ja muut tässä pykälässä ja 55 tai
56 §:ssä säädetyt edellytykset täyttyvät.
Liikenteen turvallisuusvirasto voi vaatia
riskiarviointien tekemistä tai erilaisten testien
suorittamista rataverkolla. Liikenteen turvallisuusviraston on kuultava hakijaa määritelläkseen vaadittujen lisätietojen, riskianalyysien tai testien laajuuden ja sisällön. Jos Liikenteen turvallisuusvirasto vaatii testien suorittamista rataverkolla ennen kuin se antaa
päätöksen käyttöönottoluvan myöntämistä
koskevaan hakemukseen, valtion rataverkon
haltijan on hakijaa kuultuaan toteutettava
kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tarvittavat testit voidaan tehdä
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hakija
on esittänyt valtion rataverkon haltijalle
pyyntönsä testien suorittamiseksi. Liikenteen
turvallisuusviraston on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta testit suoritetaan.
Jos Liikenteen turvallisuusvirasto ei tee
päätöstä kalustoyksikön täydentävästä käyttöönottoluvasta 55 tai vastaavasti 56 §:ssä
säädetyssä määräajassa, kyseessä olevan kalustoyksikön katsotaan olevan hyväksytty
käyttöön Suomessa kolmen kuukauden kuluttua säädetyn määräajan päättymisestä.

79 §

79 §

Rautateitä uhkaavaan vaaraan ja onnettomuuteen varautuminen

Rautateitä uhkaavaan vaaraan ja onnettomuuteen varautuminen

Rautatieliikenteen harjoittajan ja rataverRautatieliikenteen harjoittajan ja rataverkon haltijan on riittävällä tavalla varaudutta- kon haltijan on riittävällä tavalla varauduttava rautateitä uhkaavan vaaran tai onnetto- va rautateitä uhkaavan vaaran tai onnettomuuden varalta.
muuden varalta.
Jos rataverkon haltija ei itse tuota liikenteenohjauspalveluja, vaan hankkii ne muulta
yhtiöltä tai yhteisöltä, sen on huolehdittava
siitä, että liikenteenohjauspalveluja tarjoava
yhtiö tai yhteisö varautuu riittävällä tavalla
rautatietä uhkaavaan vaaraan tai onnettomuuteen.
Liikenteen turvallisuusvirasto voi velvoitLiikenteen turvallisuusvirasto voi velvoit-
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taa rautatieliikenteen harjoittajan, rataverkon
haltijan ja sen, joka suorittaa liikenneturvallisuuteen liittyviä tehtäviä rautatiejärjestelmässä, osallistumaan pelastusharjoituksiin ja rautatieliikenteen pelastustoimintaan, kuitenkin
enintään viideksi vuorokaudeksi kalenterivuodessa.

taa rautatieliikenteen harjoittajan, rataverkon
haltijan, liikenteenohjauspalveluja tuottavan
yhtiön tai yhteisön sekä sen, joka suorittaa
liikenneturvallisuuteen liittyviä tehtäviä rautatiejärjestelmässä, osallistumaan pelastusharjoituksiin ja rautatieliikenteen pelastustoimintaan, kuitenkin enintään viideksi vuorokaudeksi kalenterivuodessa.

81 §

81 §

Varautuminen poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin

Varautuminen poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin

Turvallisuustodistuksen tai -luvan haltijoiden on varauduttava poikkeusoloihin ja huolehdittava siitä, että niiden toiminta jatkuu
mahdollisimman häiriöttömästi myös valmiuslaissa (1552/2011) tarkoitetuissa poikkeusoloissa ja niihin rinnastettavissa normaaliolojen häiriötilanteissa. Niiden on osallistuttava
toimintansa edellyttämällä tavalla valmiussuunnitteluun ja valmisteltava etukäteen
poikkeusoloissa ja niihin rinnastettavissa
normaaliolojen häiriötilanteissa tapahtuvaa
toimintaa.

Turvallisuusluvan haltijan on varauduttava
poikkeusoloihin ja huolehdittava siitä, että
sen toiminta jatkuu mahdollisimman häiriöttömästi myös valmiuslaissa (1552/2011) tarkoitetuissa poikkeusoloissa ja normaaliolojen
häiriötilanteissa. Sen on osallistuttava toimintansa edellyttämällä tavalla valmiussuunnitteluun ja valmisteltava etukäteen poikkeusoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa
tapahtuvaa toimintaa.
Jos turvallisuusluvan haltija ei itse tuota
liikenteenohjauspalveluja, vaan hankkii ne
muulta yhtiöltä tai yhteisöltä, turvallisuusluvan haltija vastaa siitä, että liikenteenohjauspalveluja tuottava yhtiö tai yhteisö varautuu poikkeusoloihin. Turvallisuusluvan
haltijan on myös huolehdittava siitä, että liikenteen ohjauspalvelua tuottavan yhtiön tai
yhteisön toiminta jatkuu mahdollisimman
häiriöttömästi
myös
valmiuslaissa
(1552/2011) tarkoitetuissa poikkeusoloissa ja
normaaliolojen häiriötilanteissa. Liikenteenohjauspalveluja tuottavan yhtiön tai yhteisön on osallistuttava turvallisuusluvan
haltijan edellyttämällä tavalla valmiussuunnitteluun ja valmisteltava etukäteen poikkeusoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa
tapahtuvaa toimintaa.
Sen lisäksi, mitä valmiuslaissa säädetään
valtioneuvoston ja ministeriön toimivallasta,
valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä tässä pykälässä tarkoitetun poikkeusoloihin ja normaaliolojen häiriötilanteisiin varautumisen edellyttämän
valmiussuunnittelun järjestämisestä.

Liikenne- ja viestintäministeriö voi sen lisäksi, mitä valmiuslaissa säädetään valtioneuvoston ja ministeriön toimivallasta, antaa
poikkeusoloihin ja niihin rinnastettaviin
normaaliolojen häiriötilanteisiin varautumisen edellyttämiä tarkempia säännöksiä valmiussuunnittelun järjestämisestä liikenne- ja
viestintäministeriön asetuksella.
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81 a §

81 a §

Toimenpiteet häiriötilanteissa

Toimenpiteet häiriötilanteissa

Jos rautatiejärjestelmässä esiintyy teknisistä ongelmista tai onnettomuudesta johtuvia
häiriöitä, rataverkon haltijan on toteutettava
kaikki tarvittavat toimenpiteet 81 §:ssä tarkoitettujen varautumista koskevien säännösten mukaisesti tilanteen palauttamiseksi ennalleen.
Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa ja jos se on infrastruktuurin käytön tilapäisesti estävän häiriön vuoksi välttämätöntä, reitit, joihin on myönnetty käyttöoikeus,
voidaan ilman varoitusta poistaa käytöstä järjestelmän korjaamiseen tarvittavaksi ajaksi.
Rataverkon haltija voi vaatia rautatieyrityksiä
antamaan sen käyttöön resurssit, joita se pitää
tarpeellisena tilanteen palauttamiseksi ennalleen mahdollisimman nopeasti. Rautatieyrityksellä on oikeus periä kohtuullinen korvaus
resurssiensa käytöstä.

Jos rautatiejärjestelmässä esiintyy teknisistä ongelmista tai onnettomuudesta johtuvia
häiriöitä, rataverkon haltijan on toteutettava
kaikki tarvittavat toimenpiteet 81 §:ssä tarkoitettujen varautumista koskevien säännösten mukaisesti tilanteen palauttamiseksi ennalleen.
Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa ja jos se on infrastruktuurin käytön tilapäisesti estävän häiriön vuoksi välttämätöntä, reitit, joihin on myönnetty käyttöoikeus,
voidaan ilman varoitusta poistaa käytöstä järjestelmän korjaamiseen tarvittavaksi ajaksi.
Rataverkon haltija voi vaatia liikenteenohjauspalveluja tuottavia yhtiöitä tai yhteisöjä
sekä rautatieyrityksiä antamaan sen käyttöön
resurssit, joita se pitää tarpeellisena tilanteen
palauttamiseksi ennalleen mahdollisimman
nopeasti. Liikenteenohjauspalveluja tuottavalla yhtiöllä tai yhteisöllä ja rautatieyrityksellä on oikeus periä kohtuullinen korvaus
resurssiensa käytöstä.
Edellä 13 luvussa tarkoitettu sääntelyelin
valvoo sitä, että häiriötilanteissa rautatieyrityksiä kohdellaan tasapuolisesti. Sääntelyelin
valvoo myös sitä, että rautatieyritykset noudattavat rataverkon haltijan tämän pykälän 2
momentissa säädettyjä resursseja koskevia
vaatimuksia. Liikenteen turvallisuusvirasto
valvoo sitä, että liikenteenohjauspalveluja
tuottava yhtiö tai yhteisö noudattaa tämän
pykälän 2 momentissa säädettyjä resursseja
koskevia vaatimuksia.

Edellä 13 luvussa tarkoitettu sääntelyelin
valvoo sitä, että häiriötilanteissa rautatieyrityksiä kohdellaan tasapuolisesti. Sääntelyelin
valvoo myös sitä, että rautatieyritykset noudattavat rataverkon haltijan tämän pykälän 2
momentissa säädettyjä resursseja koskevia
vaatimuksia.

84 §

84 §

Rautatieliikenteen viestintä ja tallenteet

Rautatieliikenteen viestintä ja tallenteet

Rautatieliikenteen viestintään käytettävää
verkkoa saa käyttää ainoastaan liikenneturvallisuuteen liittyvässä viestinnässä. Liikenneviraston on huolehdittava siitä, että rautatieliikenteen viestiliikenne, turvalaitteiden
tuottamat tiedot sekä muut vaaratilanteiden ja

Rautatieliikenteen viestintään käytettävää
verkkoa saa käyttää ainoastaan liikenneturvallisuuteen liittyvässä viestinnässä. Liikenneviraston on huolehdittava siitä, että rautatieliikenteen viestiliikenne, turvalaitteiden
tuottamat tiedot sekä muut vaaratilanteiden ja
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onnettomuuksien tutkinnassa tarpeelliset tiedot tallennetaan ja säilytetään tavalla, joka
turvaa ne oikeudettomalta puuttumiselta.
Tiedot tulee hävittää sen jälkeen kun tietoja
ei enää tarvita tietojen käyttötarkoituksen toteuttamiseksi.
Jollei muusta lainsäädännöstä muuta johdu,
Liikenteen turvallisuusvirasto ja Liikennevirasto saavat käyttää tässä pykälässä tarkoitettuja rautatieliikenteen tallenteita ja niitä koskevia tunnistamistietoja:
1) Liikenteen turvallisuusvirasto rautatieonnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkintaan sekä viranomaisvalvontaan liittyvien
tehtäviensä suorittamiseksi; ja
2) Liikennevirasto viraston turvallisuusjohtamisjärjestelmään liittyvän valvontansa suorittamiseksi, liikenneturvallisuuden valvontaan ja kehittämiseen sekä toiminnassaan tapahtuneiden vaaratilanteiden ja onnettomuuksien tutkintaan vastaavien tapahtuminen
ennaltaehkäisemiseksi.
Jollei muusta lainsäädännöstä muuta johdu,
rautatieliikenteen harjoittajalla, yksityisraiteen haltijalla ja liikenteenohjauspalveluja
tarjoavalla yhtiöllä on oikeus saada rautatieliikenteen puheviestinnän tallenteita ja niitä
koskevia tunnistamistietoja toimijan toiminnassa tapahtuneiden vaaratilanteiden ja onnettomuuksien tutkintaa varten vastaavien
tapahtumien ennaltaehkäisemiseksi sekä rautatieliikenteen turvallisuuteen liittyvän puheviestinnän kehittämiseksi. Tässä momentissa
tarkoitettu tiedonsaantioikeus koskee vain
sellaisia rautatieliikenteen puheviestinnän tallenteita, joissa toimija itse tai sen henkilöstö
on osapuolena.
Jos Onnettomuustutkintakeskus päättää
käynnistää tapahtumaa koskevan turvallisuustutkinnan, 2 ja 3 momentissa tarkoitettuja tallenteita ja niitä koskevia tunnistamistietoja voidaan kuitenkin 2 momentissa säädetyn mukaisesti käyttää ja 3 momentin perusteella luovuttaa vasta sen jälkeen, kun Onnettomuustutkintakeskus on saanut tutkintaa
varten tarvittavat tallenteet ja tunnistamistiedot, eikä niiden luovuttamisesta ja käytöstä
ole Onnettomuustutkintakeskuksen arvion
mukaan haittaa tutkinnalle.

onnettomuuksien tutkinnassa tarpeelliset tiedot tallennetaan ja säilytetään tavalla, joka
turvaa ne oikeudettomalta puuttumiselta.
Tiedot tulee hävittää sen jälkeen kun tietoja
ei enää tarvita tietojen käyttötarkoituksen toteuttamiseksi.
Jollei muusta lainsäädännöstä muuta johdu,
Liikenteen turvallisuusvirasto ja Liikennevirasto, saavat käyttää tässä pykälässä tarkoitettuja rautatieliikenteen tallenteita ja niitä
koskevia tunnistamistietoja:
1) Liikenteen turvallisuusvirasto rautatieonnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkintaan sekä viranomaisvalvontaan liittyvien
tehtäviensä suorittamiseksi; ja
2) Liikennevirasto turvallisuusjohtamisjärjestelmään liittyvän valvonnan suorittamiseksi, liikenneturvallisuuden valvontaan ja
kehittämiseen sekä toiminnassaan tapahtuneiden vaaratilanteiden ja onnettomuuksien
tutkintaan vastaavien tapahtuminen ennaltaehkäisemiseksi.
Jollei muusta lainsäädännöstä muuta johdu,
rautatieliikenteen harjoittajalla, yksityisraiteen haltijalla ja liikenteenohjauspalveluja
tarjoavalla yhtiöllä tai yhteisöllä on oikeus
saada rautatieliikenteen puheviestinnän tallenteita ja niitä koskevia tunnistamistietoja
toimijan toiminnassa tapahtuneiden vaaratilanteiden ja onnettomuuksien tutkintaa varten
vastaavien tapahtumien ennaltaehkäisemiseksi sekä rautatieliikenteen turvallisuuteen
liittyvän puheviestinnän kehittämiseksi. Tässä momentissa tarkoitettu tiedonsaantioikeus
koskee vain sellaisia rautatieliikenteen puheviestinnän tallenteita, joissa toimija itse tai
sen henkilöstö on osapuolena.
Jos Onnettomuustutkintakeskus päättää
käynnistää tapahtumaa koskevan turvallisuustutkinnan, 2 ja 3 momentissa tarkoitettuja tallenteita ja niitä koskevia tunnistamistietoja voidaan kuitenkin 2 momentissa säädetyn mukaisesti käyttää ja 3 momentin perusteella luovuttaa vasta sen jälkeen, kun Onnettomuustutkintakeskus on saanut tutkintaa
varten tarvittavat tallenteet ja tunnistamistiedot, eikä niiden luovuttamisesta ja käytöstä
ole Onnettomuustutkintakeskuksen arvion
mukaan haittaa tutkinnalle.
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Tämä laki tulee voimaan
kuuta 20 .
———

päivänä

12.
Laki
turvallisuustutkintalain 16 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan turvallisuustutkintalain (525/2011) 16 §, seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
16 §

16 §

Ilmoitusvelvollisuus

Ilmoitusvelvollisuus

Onnettomuuspaikalla pelastustoimiin osallistuvan viranomaisen tulee viipymättä ilmoittaa Onnettomuustutkintakeskukselle tapahtumasta, joka ilmoittajan arvion mukaan
voi tulla tutkittavaksi tämän lain mukaan.
Ilmoitusvelvollisuus on myös:
1) Liikenteen turvallisuusvirastolla;
2) Liikennevirastolla;
3) aluehallintovirastolla;
4) muulla turvallisuutta valvovalla viranomaisella omalla toimialallaan;
5) sillä, joka on vastaanottanut onnettomuus- tai vaaratilannetta koskevan ilmoituksen;
6) sellaisella oikeushenkilöllä, joka on 2
§:n 1 momentin 2–4 kohdassa tarkoitetussa
liikennemuodossa tapahtuneen onnettomuuden tai vaaratilanteen osallinen tai joka ilmeisesti kärsii vahinkoa tällaisen onnettomuuden johdosta.

Onnettomuuspaikalla pelastustoimiin osallistuvan viranomaisen tulee viipymättä ilmoittaa Onnettomuustutkintakeskukselle tapahtumasta, joka ilmoittajan arvion mukaan
voi tulla tutkittavaksi tämän lain mukaan.
Ilmoitusvelvollisuus on myös:
1) Liikenteen turvallisuusvirastolla;
2) Liikennevirastolla
3) aluehallintovirastolla;
4) muulla turvallisuutta valvovalla viranomaisella omalla toimialallaan;
5) sillä, joka on vastaanottanut onnettomuus- tai vaaratilannetta koskevan ilmoituksen;
6) sellaisella oikeushenkilöllä, joka on 2
§:n 1 momentin 2–4 kohdassa tarkoitetussa
liikennemuodossa tapahtuneen onnettomuuden tai vaaratilanteen osallinen tai joka ilmeisesti kärsii vahinkoa tällaisen onnettomuuden johdosta.
7) oikeushenkilöllä, joka huolehtii liikenteenohjaus- ja hallintapalvelujen tarjoamisesta liikenteen palveluista annetun lain
320/2017 luvun 2 pykälän mukaisesti.
Tuomioistuimen, joka on vastaanottanut
merilain (674/1994) 18 luvun 7 §:n 2 momentissa tarkoitetun aluksen päällikön ilmoituksen meriselityksen antamisesta, on välitettävä ilmoitus viivytyksettä Onnettomuustutkintakeskukselle sekä varattava keskukselle
mahdollisuus osallistua meriselitystä koskevaan istuntoon ja esittää siellä kysymyksiä.
———
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