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Vesiliikennelaki 782/2019



Vesiliikennelakiuudistuksen tavoitteet

• Ajanmukaistaa ja yhdistää, lisätä turvallisuutta ja vastuullisuutta sekä 
mahdollistaa automaatio

• Selkeyttää rooleja sekä vesiliikennelain ja merilain suhdetta
• Lähtökohtana kansainvälinen sääntely, mukana myös kanavaliikenne
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Vesiliikennelakiuudistuksen tavoitteet

• Lähtökohtana kansainvälinen sääntely, mukana myös kanavaliikenne
 1 laki – yli 40 lain, asetuksen ja määräyksen sijaan!
Huviveneessä (=vesikulkuneuvossa) on oltava päällikkö
Päällikön jakamaton vastuu veneestä ja miehistöstä/matkustajista
Vuokravenesääntely 
Sanktiojärjestelmä (vesiliikennerikos ja liikennevirhe)

Koulutustoimikunta - 2020Vesiliikennelaki 782/2019 4



3 § Määritelmät, mitä tarkoitetaan
Vesikulkuneuvolla : veteen tukeutuvaa ja vesillä liikkumiseen 
käytettävää alusta, kulkuneuvoa ja välinettä;
Huviveneellä: urheiluun tai vapaa-ajan viettoon tarkoitettua 
vesikulkuneuvoa, jonka rungon pituus on vähintään 2,5 ja enintään 24 
metriä tyypistä ja käyttö- tai työntövoimasta riippumatta, 

-ei kuitenkaan vesiskootteria
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Huvialuksella: urheiluun tai vapaa-ajan viettoon käytettävää alusta, 
jonka rungon pituus sovellettavien yhdenmukaistettujen standardien 
mukaan mitattuna on yli 24 metriä ja jonka bruttovetoisuus on alle 500;
Vesiskootterilla: urheiluun tai vapaa-ajan viettoon tarkoitettua 
vesikulkuneuvoa, jonka pituus on alle 4 metriä ja jossa on moottori, 
jonka pääasiallinen työntövoiman lähde on vesisuihkupumppu, ja joka 
on suunniteltu siten, että sitä käyttävät henkilöt istuvat, seisovat tai 
ovat polvillaan rungon päällä;
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6§ Päällikkö, kuljettaja, omistaja

• Veneessä on oltava päällikkö, joka vastaa: 
• Veneen kulusta ja miehistön/matkustajien turvallisuudesta 

• Ikä, kyky ja taito (rekisteröity alus > 15 vuotta)
• Päällikkö voi olla muukin kuin veneen kuljettaja

• Jos epäselvää, viime sijassa omistaja tai haltija vastaa Merkintä lokirjaan!

• Veneen luovutuskielto ”osaamattomalle” ja luovuttajan vastuu mm. 
veneen merikelpoisuudesta

• Luovuttajan opastusvelvollisuus veneen turvalliseen käyttöön!
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6§ Päällikkö, kuljettaja, omistaja

• Veneen luovutuskielto ”osaamattomalle” ja 
luovuttajan vastuu mm. veneen merikelpoisuudesta
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6§ Päällikkö, kuljettaja, omistaja

• Luovuttajan opastusvelvollisuus veneen turvalliseen 
käyttöön!

Huomaa myös vastuu veneen kunnosta, toisaalla
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Pätevyys, mitä se on?
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Päällikön pätevyys = (tiedot + taidot + kokemus) * asenne

KYKY

41 § Kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjan saamisen edellytyksenä on:
Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission sisävesiliikennetyöryhmän päätöslauselmassa 

nro 40 asetettujen tutkintovaatimusten täyttäminen.



Käytännön veneilytaitotodistus
41§
1) veneilyn teorian osaamisesta annetulla todistuksella, jonka on myöntänyt 
sellainen veneilyjärjestö tai merenkulkualan oppilaitos, joka seuraa 
koulutustoimintaansa ja todistuksenantoaan laatujärjestelmän avulla ja jonka 
koulutustoimintaa sekä todistuksenantoa koskeva laatujärjestelmä on ulkoisesti 
arvioitu Liikenne- ja viestintäviraston hyväksymällä tavalla enintään viisi vuotta 
ennen todistuksen päiväystä;
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Käytännön veneilytaitotodistus
41§
…tämän momentin 1 kohdassa tarkoitetun veneilyjärjestön tai merenkulkualan 
oppilaitoksen antamalla todistuksella käytännön veneilyosaamisesta.
 Vain auktorisoitu veneilykouluttaja voi kirjoittaa käytännön 
veneilytaitotodistuksen!
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7§ Päällikön yleinen vastuu
• Vene on turvallinen l. merikelpoinen
• Miehistö on ohjeistettu toimimaan turvallisesti
• Varusteet kunnossa ja helposti saatavilla

• Liivit, vedenpoisto, airo tai mela taikka ankkuri köysineen, sammutin, 
merkinantoalaitteet jne.

• Pelastusliivit puettuna olosuhteiden edellyttäessä
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7§ Päällikön yleinen vastuu
• Ajantasaiset merikartat ja merenkulkujulkaisut, 

jos matka edellyttää reittisuunnittelua
• Asiakirjat mukana veneessä

• Huviveneessä rekisteröintitodistus, radiolupa ja SRC-todistus
• Huvialuksissa lisäksi alkuperäinen Kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja
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Päällikön pätevyysvaatimukset

Vesillä liikkumista koskevat erityiset pätevyysvaatimukset
40§ ”Vaaralliset alukset/veneet” pätevyyden lisävaatimukset / Traficomin päätös
41§ Huvialus  vaaditaan huviveneenkuljettajankirja, alkuperäinen mukana
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Vesiliikenteen säännöt ja vesiliikenteen 
ohjaamisen periaatteet
10 § Meriteiden sääntöjen noudattaminen
12 § Turvallinen kulku ja nopeus

• Näkö- ja kuulotähystys, myös sivulle ja taakse huomioiden katvealueet
• Nopeusrajoituksien ja olosuhteisiin nähden oikein valittu nopeus

13 § Yhteentörmäämisen vaara ja sen välttäminen
• päällikön on arvioitava ja estettävä yhteentörmäämisen vaara ja tehtävä kaikki 

toimenpiteet yhteentörmäämisen välttämiseksi
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Muut määräykset
• 15 § alle seitsemän metrin pituisten vesikulkuneuvojen on yleisillä 

kulkuväylillä pysyteltävä poissa yli 12 metrin pituisten vesikulkuneuvojen 
tieltä:

1) soutuvene ja siihen kooltaan, nopeudeltaan tai muuten rinnastettava 
vesikulkuneuvo;
2) alle seitsemän metrin pituinen, moottorilla kulkeva vesikulkuneuvo, jonka 
suurin nopeus on enintään seitsemän solmua;
3) alle seitsemän metrin pituinen purjevoimalla kulkeva purjevene.
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Muut määräykset

110 § Velvollisuus rekisteröidä vesikulkuneuvo

2§ Vesikulkuneuvon käyttö vuokraveneenä, päällikkösääntely
• Miehitettynä vuokrattu esim. taksivene merilain mukaisesti
• Miehittämättömänä vuokrattu  huvivene, vesiliikennelain mukaisesti
• Koulutukseen käytetty vene = huvivene, vesiliikennelain mukaisesti
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Sanktiojärjestelmä

120 § Vesiliikennerikos, Joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo
• Yleiset velvollisuudet yms. esim. liivien puuttuminen  päiväsakko

124 § Nopeusrajoituksen rikkominen vesikulkuneuvolla 
• Jos nopeus on 2x sallittu  120€

• Vakavammat rikkeet  rikoslaki
• Esim. merikelpoisuuden laiminlyönti  vankeutta 6 – 24kk

• Liikennevirhemaksu (vrt. tieliikennelaki)
• Varustepuute (pl. Liivit) ja muut pienemmät virheet  70€
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KERATUS                 7§ Päällikön yleinen vastuu
• Vene on turvallinen l. merikelpoinen

On rangaistavaa, jos näin ei ole. 
• Miehistö on ohjeistettu toimimaan turvallisesti

Vesille ei lähdetä ilman ohjeistusta
• Merikartat ja merenkulkujulkaisut, jos matka edellyttää reittisuunnittelua
• Varusteet kunnossa ja helposti saatavilla ja 

Pelastusliivit puettuna olosuhteiden edellyttäessä

ja LUOVUTUSKIELTO osaamattomalle
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