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Laki merilain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan merilain (674/1994) 21 luvun 14 §,
lisätään lain III osaan uusi 12 a luku, sekä
muutetaan lain 17 luvun 2 § ja 21 luvun 8 §, seuraavasti:
III osa
12 a luku
Merivahingonlaskijan tehtävät, päätöksenteko ja korvaukset
1§
Merivahingonlaskijan nimeäminen
Liikenne- ja viestintäministeriö nimittää merivahingonlaskijan virkaan.
Merivahingonlaskijan kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva ylempi oikeustieteellinen
tutkinto, todistus merivahingonlaskijan kelpoisuudesta, hyvä perehtyneisyys vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuteen ja virkaan kuuluviin tehtäviin sekä tehtävän edellyttämä suomen, ruotsin ja englannin kielen taito.
Merivahingonlaskijan on oltava riippumaton merenkulun ja vakuutusalan elinkeinonharjoittajista.
Liikenne- ja viestintäministeriö voi tarvittaessa nimittää merivahingonlaskijalle apulaisen, jonka
on täytettävä 2 momentissa säädetyt edellytykset. Merivahingonlaskijaan ja tämän apulaiseen
sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä. Vahingonkorvausvastuusta
säädetään vahingonkorvauslaissa.
2§
Merivahingonlaskijan tehtävät
Merivahingonlaskijan tehtävänä on:
1) laatia meri- ja venevakuutukseen perustuva korvausselvitys vakuutuksenottajan, vakuutetun tai vakuutuksenantajan toimeksiannosta tai vaihtoehtona korvausselvitykselle antaa jonkin edellä mainitun pyynnöstä asiasta lausunto;
2) selvittää osapuolten pyynnöstä merilain 9 luvun 9 §:n 3 momentissa tarkoitettua laivaisännän vastuumäärän suuruutta ja määrän jakamista koskevia kysymyksiä ja antaa
niistä päätös;
3) selvittää merilain 14 luvun 21 §:ssä tarkoitettua osamatkarahtia koskevaan rahtaussopimukseen liittyvää erimielisyyttä sopimusosapuolten pyynnöstä ja antaa sitä koskeva päätös;
4) laatia merilain 17 luvun 2 §:n mukaisesti yhteistä haveria koskeva merivahinkoselvitys;
ja
5) laatia merilain 17 luvun 6 §:n mukaisesti yksityisen haverin selvitys.
Ennen kuin meri- ja venevakuutusta koskeva korvausselvitysasia voidaan ottaa tuomioistuimen
tutkittavaksi, tulee siitä olla merivahingonlaskijan korvausselvitys.
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3§
Meri- ja venevakuutussopimuksen perusteella tehtävää korvausselvitystä koskeva hakemus
Edellä 2 §:n 1 kohdan meri- ja venevakuutussopimuksen perusteella merivahingonlaskijalle tehtävään korvausselvityshakemukseen on sisällytettävä seuraavat tiedot:
1) vakuutuksenottajan tai muun vakuutetun ja vakuutuksenantajan yhteystiedot;
2) vakuutussopimusta koskevat asiakirjat, kuten vakuutuskirja ja -ehdot;
3) hakijan mahdolliset vaatimukset korvausselvitysasiassa;
4) vakuutuksen perusteella tehdyt selvitykset, laskut ja muu asiaan liittyvä aineisto, joihin
hakija haluaa vedota; ja
5) tarpeellinen valtuutus.
4§
Korvausselvitys
Saatuaan 3 §:ssä tarkoitetun toimeksiannon merivahingonlaskijan on kuultava hakemuksen perusteella vakuutussopimuksen osapuolia ja muita henkilöitä, joilla voi olla selvityksen kannalta
merkityksellistä tietoa. Kuulemisen aikana merivahingonlaskijan on annettava osapuolille mahdollisuus täydentää antamiaan asiakirjoja ja selvityksiä. Merivahingonlaskijalla on myös oikeus
hankkia muita selvityksiä sekä suorittaa katselmuksia korvausselvityksen laadintaa varten. Osapuolilla on oikeus osallistua katselmuksiin ja antaa lausuntonsa korvausselvityksen perusteena
olevasta aineistosta.
Merivahingonlaskijan on annettava korvausselvitys kahden kuukauden kuluessa siitä, kun tämä
on saanut osapuolilta kaikki tarpeelliseksi katsomansa tiedot korvausselvityksen laadintaa varten. Korvausselvitykseen on sisällytettävä:
1) korvausselvitysasian ja sen käsittelyn kuvaus;
2) osapuolten esittämät vaatimukset sekä ne asiakirjat, selvitykset ja näkökohdat, joihin
osapuolet vetoavat;
3) merivahingonlaskijan päätös korvausasiassa, mukaan lukien päätös merivahingonlaskijan kulujen ja palkkion sekä osapuolten vaatimien kulujen korvaamisesta;
4) merivahingonlaskijan antaman päätöksen perustelut, mukaan lukien tehdyt selvitykset;
ja
5) muutoksenhakuohje.
5§
Merivahingonlaskijan antama lausunto
Meri- ja venevakuutussopimuksen osapuolella on oikeus pyytää merivahingonlaskijalta lausuntoa korvausasiassa. Lausuntopyyntöön on sisällytettävä:
1) vakuutuksenottajan tai muun vakuutetun ja vakuutuksenantajan yhteystiedot;
2) vakuutussopimusta koskevat asiakirjat, kuten vakuutuskirja ja -ehdot;
3) selvitys niistä kysymyksistä, joita lausuntopyyntö koskee sekä asiakirjat, joiden perusteella lausuntoa pyydetään; ja
4) tarpeellinen valtuutus.
Merivahingonlaskija antaa lausuntonsa asiassa kuultuaan vakuutussopimuksen osapuolia ottaen
huomioon osapuolten antamat selvitykset.
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Merivahingonlaskijan antamaan lausuntoon on sisällytettävä kuvaus lausuntopyynnön kohteena
olevasta tapauksesta ja ratkaisusuositus perusteluineen. Lausunto on toimitettava kirjallisena
osapuolille. Lausunto ei ole sitova eikä valituskelpoinen. Osapuolilla on kuitenkin oikeus pyytää
merivahingonlaskijalta sitova korvausselvitys edellä 3 ja 4 §:ssä säädetyn mukaisesti. Merivahingonlaskijan on korvausselvityksessä perusteltava, jos merivahingonlaskijan antama korvausselvitys poikkeaa tämän aikaisemmin antamasta lausunnosta.
6§
Yhteistä ja yksityistä haveria koskevan asian käsittely
Edellä 2 §:n 4 kohdassa tarkoitetussa yhteistä haveria koskeva asia samoin kuin 2 §:n 5 kohdassa tarkoitettu yksityistä haveria koskeva asia saatetaan merivahingonlaskijan käsiteltäväksi
tämän lain 17 luvun säännösten mukaisesti ja tämä antaa näissä asioissa merivahinkoselvityksen 17 luvun 7 §:ssä säädetyllä tavalla.
7§
Muut merivahingonlaskijan selvitykset ja päätökset
Edellä 2 §:n 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut asiat on saatettava merivahingonlaskijan selvitettäväksi
siten, että osapuoli toimittaa asiaa koskevan selvityspyynnön ja kaikki asiaan liittyvät tarpeelliset asiakirjat kirjallisesti merivahingonlaskijalle.
Merivahingonlaskijalla on oikeus kuulla asianosaisia ja pyytää näiltä tarpeelliseksi katsomiaan
lisätietoja.
Merivahingonlaskijan on annettava päätöksensä 2 §:n 2 ja 3 kohdan mukaisissa asioissa kolmen
kuukauden kuluessa siitä, kun selvityspyyntö ja kaikki siihen tarvittavat asiakirjat on toimitettu
merivahingonlaskijalle. Merivahingonlaskija voi pidentää määräaikaa ottaen huomioon selvitettävän asian laajuus ja vaikeus. Merivahingonlaskijan on ilmoitettava asianosaisille määräajan
pidennyksestä. Päätökseen on liitettävä muutoksenhakuohje.
8§
Korvaukset ja niihin liittyvät vastuut
Merivahingonlaskijalla on oikeus periä 4 §:n mukaisen korvausselvityksen tai sille vaihtoehtoisen
5 §:ssä tarkoitetun lausunnon laadinnasta kohtuullinen korvaus. Korvauksen merivahingonlaskijalle maksaa vakuutuksenantaja, jollei korvausselvitystä koskeva hakemus ole ollut ilmeisen
perusteeton.
Merivahingonlaskijalla on oikeus periä 6 §:n mukaisen yhteisen haverin selvityksen ja toimenpiteiden hoitamisesta kohtuullinen korvaus ottaen huomioon siihen osallistuvan pääoman määrä
ja muut olosuhteet osana yhteishaverin kustannuksia yhteisvastuullisesti haveriin osallisilta. Merivahingonlaskijalla on oikeus periä myös yksityisen haverin selvityksen hoitamisesta kohtuullinen korvaus yksityisen haverin osallisilta.
Merivahingonlaskijalla on oikeus periä 7 §:n mukaisista tehtävistä kohtuullinen korvaus selvityspyynnön hakijalta.
17 luku
Haveri
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2§

Merivahingonselvitys ja merivahingonlaskija
Yhteisen haverin selvitys ja jakaminen on, jollei toisin sovita, toimitettava merivahingonselvityksellä siinä maassa ja sillä paikkakunnalla, jonka laivanisäntä määrää. Suomessa merivahingonselvityksen toimittaa merivahingonlaskija.

21 luku
Toimivaltainen tuomioistuin ja oikeudenkäynti merioikeusjutuissa
8§
Muutoksenhaku merivahingonlaskijan antamista selvityksistä ja muista päätöksistä
Lain 12 a luvun 4 ja 7 §:ssä sekä lain 17 luvun 7 §:n nojalla merivahingonlaskijan
antamaan selvitykseen tai päätökseen haetaan muutosta valittamalla siitä sen paikkakunnan merioikeuteen, jossa selvitys on annettu. Muutosta on haettava viimeistään
30 päivänä siitä, kun merivahingonlaskija on antanut selvityksensä tai päätöksensä.
Merioikeuden on ennen asian käsittelyä varattava muille asianosaisille tai heidän asiamiehilleen
tilaisuus tulla kuulluksi, mikäli heidän asuinpaikkansa on tiedossa.
Merioikeuden antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siitä korkeimpaan oikeuteen, jos korkein oikeus myöntää valitusluvan. Valituksen tekemiseen ja
sen käsittelyyn sovelletaan oikeudenkäymiskaaren 30 luvun säännöksiä.
Jos merivahingonlaskijan selvityksestä tai päätöksestä ei ole valitettu, selvitystä ja
päätöstä on noudatettava sellaisenaan.
Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan

kuuta 2021.

Tällä lailla kumotaan merivahingonlaskijan korvausselvityksestä merivakuutusasioissa annettu
laki (10/1953) ja merivahingonlaskijan toimesta annettu asetus (121/1936).

