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Sisäministeriö
Hallinto- ja kehittämisosasto

HE luotsauslain ja alusliikennepalvelulain muuttamisesta
Rajavartio-osasto on antanut asiassa sisäministeriön pelastusosastoa kuultuaan sisäministeriön lausunnon jo 11.12.2015. Nyt ehdotetussa korjatussa hallituksen esityksessä on huomioitu sisäministeriön lausunnossa esitetyt seikat
Suomen valtionalusten jättämisestä luotsauslain soveltamisalan ulkopuolelle
sekä ympäristövahinkojen torjunnan ja rajaturvallisuustehtävien lisäämiseksi
luotsauslain 21 §:n 3 momentin luotsinkäyttövelvollisuudesta poikkeamista koskevaan säännökseen.
Nyt ehdotetussa hallituksen esityksessä on kuitenkin edelleenkin jäänyt huomioimatta alusliikennepalvelulain soveltamisalaa koskeva sisäministeriön esittämä
korjaus 3 §:ään. Voimassa olevan alusliikennepalvelulain 3 §:n 4 momentin 1
kohdan mukaan alusliikennepalvelulakia ei sovelleta sota-aluksiin, puolustusvoimien aluksiin, Rajavartiolaitoksen aluksiin eikä muiden viranomaisten aluksiin, joita ei käytetä kaupallisiin palveluihin. Nyt esityksessä ehdotetaan lakia
jatkossa sovellettavaksi myös näihin aluksiin, jos mainitussa laissa taikka laissa
tarkoitetuissa, ilmoitusvelvollisuutta koskevissa säännöksissä niin säädettäisiin.
Pykälän yksityiskohtaisissa perusteluissa eikä esityksessä muutoinkaan missään kohdin perustella muutoksen tarvetta koskien mainittuja viranomaisaluksia.
Rajavartiolaitoksen käsityksen mukaan alusliikennepalvelulakia ei tulisi jatkossakaan miltään osin soveltaa viranomaisaluksiin ottaen huomioon näiden alusten luonne viranomaistoiminnassa, eikä ainakaan puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen aluksiin. Merenkulkua koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa
sekä EU:n merenkulkua koskevissa säännöksissä on jätetty poikkeuksetta sotaalukset soveltamisalan ulkopuolelle, minkä vuoksi niitä ei tulisi soveltamisalaan
lisätä myöskään Suomen kansallisissa säännöksissä tai määräyksissä. Rajavartiolain (578/2005) 3 §:n mukaan Rajavartiolaitoksen tehtävänä on osallistua
sotilaalliseen maanpuolustukseen. Lisäksi aluevalvontalain (755/2000) nojalla
Rajavartiolaitos vastaa yhdessä puolustusvoimien kanssa Suomen alueellisen
koskemattomuuden valvonnasta ja sen turvaamisesta. Näin ollen esitetty muuSisäministeriö
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tos tulee poistaa mainitusta lakiehdotuksesta tai muotoilu korjata esimerkiksi
seuraavasti:
3 § Soveltamisala

------------------------------------------------------------------------Lakia ei kuitenkaan sovelleta:
1) sota-aluksiin, puolustusvoimien aluksiin eikä Rajavartiolaitoksen aluksiin, joita ei käytetä kaupallisiin palveluihin:
2) kalastusaluksiin, perinnealuksiin eikä alle 45 metriä pitkiin huvialuksiin, jollei
tässä laissa toisin säädetä.

Oikeudellisen osaston osastopäällikkö
Hallitusneuvos

Ari-Pekka Koivisto

Rajavartioylitarkastaja

Pertti Normia

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asiankäsittelyjärjestelmässä. Rajavartiolaitos 30.03.2016 klo
11.55. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
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