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T
eemme yhteistyötä eri viranomaisten ja muiden 
alalla toimivien organisaatioiden kanssa: liikenne-
ministeriön, Liikenneviraston, Liikenteen turvalli-
suusviraston, Rajavartiolaitoksen, poliisin, meripe-

lastajien ja monen muun veneilyvaikuttajan. SPV:n 
veneilytoimikunta on aktiivisesti mukana kaikessa alaan 
liittyvässä lakivalmistelutyössä asiantuntijana ja jäsenis-
tön etujen puolustajana. Olemme menestyksellisesti ”pu-
huneet pois pöydältä” esimerkiksi venerekisteriin liitty-
viä säännöllisiä maksuja. Olemme veneilijöitä varten.

Parhaillaan avoimena oleva vesiliikennelaki ottaa kan-
taa muun muassa huvialuksen päällikkökysymykseen. 
Olemme olleet hankkeen valmistelussa mukana alus-
ta asti ja tuoneet keskusteluun faktoja nykyisten lakien 
haasteista edellä mainitun päällikkömäärittelyn suhteen. 
Se, kuka milloinkin on veneen päällikkö, ei nykyisin ole 
täysin selvää. Looginen ketju voisi olla: omistaja • haltija 
• kokenein/osaavin. Oleellista olisi todennettavissa oleva 
merkintä esimerkiksi lokikirjassa tai muussa mediassa.

Kaikkea tätä valmistelutyötä tehdään avoimin kortein, 
läpinäkyvästi. Veneilijät voivat osallistua lakimuutoksen 
valmisteluun muun muassa kirjoittamalla ehdotuksensa 
allekirjoittaneelle sähköpostilla. Kaikki ehdotukset ote-
taan mukaan käsittelyyn ja tavoitteena on selkeä laki, jo-
ka määrittelee vastuut eri tilanteissa vesillä liikkuessa. 

Nykyinen laki löytyy osoitteesta www.finlex.fi hakusa-
nalla vesiliikennelaki.

Vesiliikennelain 5§:ssä määritellään vesilläliikkujan 
yleiset velvollisuudet. Liikenteen turvallisuusviraston 
yksikönpäällikkö Ville Räisänen toteaa blogissaan: ”Jos 
kaikki noudattaisivat tätä pykälää, ei muuta lainsäädän-
töä tarvittaisi”. Käytännössä epäselvyyksiä ilmenee kui-
tenkin jatkuvasti ja lain selkeyttämiselle on siten ilmei-
nen tarve. 

Laajan viranomaisyhteistyön lisäksi yhteistyömme 
eri kansainvälisten organisaatioiden kanssa on jatkuvaa. 
Näin pidämme itsemme kartalla muualla tapahtuvas-

Suomen Purjehdus ja Veneily ry (SPV) on veneilijöiden etujärjestö. Sen veneilytoimikunnan 
tärkeimpiä tehtäviä on varmistaa huviveneilyn edellytykset tulevaisuudessa. 
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ta kehityksestä ja tuomme myös suomalaista osaamista 
kansainväliseen tietoisuuteen. Yhteistyökumppanimme 
edustavat veneilijöitä niin Suomenlahdella, Itämerellä 
kuin kauempanakin. SPV isännöi veneilyn kansainvälisiä 
kokouksia määrävälein. Syyskuussa Helsingissä kokoon-
tuu Nordiska Båtrådet, ensi vuonna Baltic Sea Cruising 
Network ja vuonna 2018 European Boating Association.

Askarruttaako jokin vesiliikenteeseen liittyvä asia? Ota 
yhteys SPV:n toimistoon, pyrimme auttamaan. Varmis-
tathan myös osaltasi SPV:n äänen kuulumisen liittymällä 
johonkin lähellä olevaan veneilyseuraan. Meillä on noin 
330 seurassa yli 60 000 henkilöjäsentä eli olemme yksi 
suurimmista liitoista Suomessa. 

Tule mukaan vaikuttamaan veneilyysi!
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