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LIIKENNE- JA vIESTlNtAtvtINI stenr ON LAusuNTopnrxrO LU oNN o KS ESTA uu
VALTIONEIIVOSTON ASETUKSEKSI ALUKSE,N MIEHITYKSP,STA TA UTVAVAN,N

pArEr,ryroesrA 0,{TEHITvsAsETUS)

Liikenne- ja viestintiministerici on pprtdnyt Opetushallitukselta (OPH)
lausuntoa luonnoksesta uudeksi valtioneuvoston asetukseksi aluksen miehityksestd ja laivavaen piteqrydesti. Lausunnossaan OPH kayttaa asetuksesta sen
vakiintunutta nimitystd "miehitysasetus". Miehitysasetus sdidetii n laivavaestti
ja aluksen tuwallisuusjohtamisesta sa,idetynlatr' (1687 /2009), niin sanotun
laivavikilain nojalTa. Eduskunta on kisitellyt loppuun hallituksen esityksen
sanotun lain muuttamiseksi. OPH on ottanut lausunnossaan huomioon edelli
mainitut latt ja toteaa luonnoksesta seur^ava :
9$ 7 momentissa oleva maininta "kalastusaluksen turvallisuuskoulutus" ei ole
yhdenmukainen laivavikilain muuttamisesta annettav an lain 1 8$ 2 momentin
kanssa, jossa kiytetiin sanamuotoa kalastusaluksella tyoskentelevin turvallisuuskoulutus. OPH suosittelee kayttamain lain sanamuotoa.
5$ 4 momendssa oleva sanamuoto "kaasusiilicjaluksen peruskoulutuksesta"
on ristididassa ensimmiisessi momentissa olevan sanamuodon kanssa; oPH
suosittelee kaytamaan sanamuotoa "kaasuslilicialuksen laivavaenperuskoulutuksesta", iolloin ilmaisutapa olisi yhteniinen ja viittaisi henkilocin, eikd
virheellisesti alukseen.
1

1

9$ viimeisessi momentissa mairitaan latvavaen terveydenhuoltokoulutus.
1a 77$ 1 momentin 8 kohdassa v^staavast^koulutuksestakayteta,in

62$:ssi

kuitenkin nimitystd terveydenhuoltokoulutus, joten oPH suosittelee timin
sanamuedon kdyttdmisti myos 1 9$:ssd.
19$:sti puuttuu momentit siiti, kenelti edellytetidn pelastuslautta- iapelastusvenemiehen koulutus (59$) ja nopean valmiusveneen kuljettajan koulutus
(60s).

29,30 ia 31$:ssi mainittujen pdtevyyskirioien saamisen edellytykseni on
hyvdksytty koulutus, kun taas muiden piterryyskirjojen yhteydessi edellytetiin
piisiintoisesti koulutusta. Asetusluonnoksesta ei ilmene perusteita sille, miksi
koulutuksen hyviksynnd stA mairitaan nimenom aan naiden piter,yyskirjojen
yhteydessi. Asetusluonnos ei myciskiin sisilli tietoa hlwiksymismenettelysti
sininsi.
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32$:sti puuttuu vuokraveneen kuljettaian ammatdtaitoon liitty'va vaadmus
muiden piter,lyskirjojen saamiseksi edellytetdin koulutusta tai hyvnksyttyi
koulutusta (esim. 23$ 1a 29$). Kalastusaluksen kuljettajankirja B:n saamiseksi
v aadittav a ammadtaito on kirj oitettu suoraan a s etusluonnoks en 2 8 \ ddn.
Yastaavaa menettelyi voisi harkita myos 32$:ssi.
:

61$:ssi oleva sana "seuraavan" lienee talpeeton, koska sidnnon
vaatimuksia ei ole kfujoitettu auki pykdldssd.
68 ja 71$:n ensimmiisesti momentista puuttuu

A-VI/4-1

pykihn otsikossa oleva sana

"laivavaen".
69$:n otsikon ja ensimmlisen momentin teksti ovat ristiriidassa - onko
tarkoitus kayttan sanamuotoa "lastitoimintojen hoitamiseksi" vai "lasdtoimintojen hoitamisesta"? Sama ristiriita esiintFy myos 70$:ssi. Sanamuodon valinta
tulisi ottaa huomioon myos 15 ia 77$:ssi.
74$:n otsikossa mainitaan dynaamisesd kannatellun aluksen pidllyston lisdpntevyystodistus, mutta 1 momentin perusteella kyse on dynaamisesti kannatellun aluksen pidllikcin lisdpiter,l,ystodistuksesta. OPH suosittelee harkitsemaan,
olisiko slytd yhdenmukaistaa sanamuodot tarkoittamaan aluksen pidllikon

lisipitevyystodistusta.
77$ 2 momentissa olevat lisdpiterryystodistusten nimet eivit ole yhdenmukaisia73 ja 74$:n kanssa. Edelleen, 3 momentin 5) kohdasta puuttuu sana
"laivavd"en" (vtt. 68 ia 71$).

79$ 1 momentin 3 kohdassa edellytetidn pitevyyskirjan uusijalta STCW-siinnoston A-YI/3 siinnon mukaisen piillyston palokoulutuksen ia laivavielle
tarkoitetun STCW-siinnciston A-vI / 4-1 siinncin mukaisen ensiapukoulutuksen suorittamista. 3 kohta perustuu STCW-siinnoston A-l/ll siinncin kohtaan 7.2, joka ei kuitenkaan edellyti palokoulutuksen ja ensiapukoulutuksen
suorittamista.Toisaalt4 asetusluonnoksen 19S 4 - 5 momenteissa slidetdin
Iarvavaeltavaadittavastapalo- ja ensiapukoulutuksesta sekd 4$ 1 momentissa
siiti, etti laivanisinnin on varmistettava merenkulkiian piter,lyys ja koulutuksen ajantasaisuus. Niin ollen, piterryyskirian uusimisen yhteydessi ei olisi slyti
edellyttdi kategorisesti palo- jz ensiapukoulutuksen suorittamista; piter,yyskirjan uusijan kannalta olisi taloudellisempaa suorittaa hsd- ja tiydennyskoulutusta
tarveharkintaisesti tehtiviensi edellyt?imilti osin. Edellisen perusteella, 3
kohta voitaisiin kfujoittaa seuraavasti: "3) h'in on toiminut 1 kohdassa maitrjttua meripalvelua vastaavissa tehtivis sd; talt" .
Yastaava asetelma on myos 79$ 1 momentin 4 kohdassa, joka perustuu
STCW-siinnciston A-l/11 sddnnon kohtaan 1.4. Edelld mainituilla perusteilla
vaatimus palo- ja ensiapukoulutuksen suorittamisesta voitaisiin poistaa ja
muuttaa 4 kohta esimerkiksi muotoon "4)h,in on suorittanut erityisen hyvnksytyn STCW-siinnoston A-I / 11 siinnon mukaisen uudelleenkoulutuksen."
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85$:n otsikon toinen sana tulisi koqata muotoon "palokoulutuksesta", kuten
63$:ssi on kirioitetnr.
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