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576/2018

Lag
om ändring av lagen om fartygstrafikservice

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om fartygstrafikservice (623/2005) 2, 3, 6, 8–11, 14, 16, 17, 17 a, 18,

18 a, 19, 20, 20 a–20 c, 21, 22, 22 a, 22 d, 22 f, 23–26, 28 och 29 §,
av dem 2 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1307/2009, 1237/2011, 225/2012

och 791/2013, 3 § sådan den lyder i lagarna 791/2013 och 1313/2016, 8 § sådan den lyder
delvis ändrad i lag 1237/2011, 11, 20, 20 b, 20 c, 23 och 25 § sådana de lyder i lag
1237/2011, 16 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 284/2018, 17–19 § sådana de lyder
delvis ändrade i lag 1313/2016, 17 a § sådan den lyder i lag 511/2015, 18 a § sådan den
lyder i lag 284/2018, 20 a, 22 a och 22 d § sådana de lyder i lag 225/2012, 22 f och 29 §
sådana de lyder i lag 791/2013, 26 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1307/2009 och
28 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1307/2009 och 284/2018, och

fogas till lagen nya 16 a, 18 a, 19 a och 29 a § som följer:

2 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) fartygstrafikservice (Vessel Traffic Service, VTS) sådan övervakning och ledning av

fartygstrafiken som har beredskap att samverka med trafiken och reagera på föränderliga
trafiksituationer,

2) behörig myndighet Trafiksäkerhetsverket,
3) anordnare av fartygstrafikservice Trafikverket,
4) beslut om inrättande ett beslut genom vilket den behöriga myndigheten inrättar far-

tygstrafikservice på ett visst område,
5) VTS-tjänsteleverantör leverantören av fartygstrafikservice,
6) VTS-område ett område som genom ett beslut om inrättande har fastställts som

VTS-område och på vilket det upprätthålls fartygstrafikservice; ett VTS-område kan delas
in i delområden eller sektorer,

7) VTS-central en central där en VTS-tjänsteleverantör upprätthåller fartygstrafikser-
vice,

8) VTS-operatör en person som i en VTS-central utför uppgifter hörande till fartygstra-
fikservicen och som har den behörighet som krävs för uppgiften,

9) VTS-ruttplan en rutt på VTS-området som VTS-operatören och fartygets befälhava-
re har kommit överens om,

10) VTS-lägesbild den lägesbild som VTS-centralen upprätthåller över fartygen inom
VTS-området och deras rörelser samt över övriga faktorer som inverkar på trafiken,
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11) ruttsystem system bestående av en eller flera rutter eller routingåtgärder som syftar
till att minska olycksriskerna; det kan omfatta trafiksepareringssystem, dubbelriktade rut-
ter, rekommenderade rutter, förbjudna områden, kusttrafikzoner, rondeller, försiktighets-
områden och djupvattenrutter (DW-rutter),

12) olycka en olycka i enlighet med Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) kod
för utredning av olyckor och tillbud till sjöss,

13) fartyg i behov av assistans fartyg som befinner sig i en situation som kan innebära
förlust av fartyget eller fara för miljön eller sjöfarten,

14) skyddad plats en hamn, en del av en hamn eller annan skyddande kaj eller ankar-
plats eller något annat skyddat område som Trafikverket angett för att ta emot fartyg i en
nödsituation,

15) avlastare den som avlämnar godset för transport till sjöss,
16) fartygsoperatör en redare enligt 2 § i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten

(370/1995),
17) ombud en person med befogenhet eller tillstånd att lämna uppgifter på fartygsope-

ratörens vägnar,
18) farligt gods farliga ämnen enligt IMO:s IMDG-kod, 17 kap. i IBC-koden, 19 kap.

i IGC-koden samt IMSBC-koden,
19) förorenande gods oljor enligt definitionen i bilaga I till MARPOL 73/78, skadliga

flytande ämnen enligt definitionen i bilaga II till MARPOL 73/78 och skadliga ämnen en-
ligt definitionen i bilaga III till MARPOL 73/78,

20) MARPOL 73/78 protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till
förhindrande av förorening från fartyg (FördrS 51/1983) jämte ändringar,

21) direktivet om rapporteringsformaliteter Europaparlamentets och rådets direktiv
2010/65/EU om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår
från hamnar i medlemsstaterna och om upphävande av direktiv 2002/6/EG, jämte ändring-
ar,

22) övervakningsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG om in-
rättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen och om
upphävande av rådets direktiv 93/75/EEG, jämte ändringar,

23) statistikdirektivet om transporter till sjöss Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/42/EG om förande av statistik över gods- och passagerarbefordran till sjöss,

24) kodexen om Schengengränserna Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om
Schengengränserna),

25) anmälningar som hänför sig till sjöfartsskyddet fartygs anmälningar enligt lagen
om sjöfartskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyd-
det (485/2004),

26) anmälningar om fartygsavfall fartygens anmälningar enligt miljöskyddslagen för
sjöfarten (1672/2009),

27) SafeSeaNet-systemet unionens i övervakningsdirektivet avsedda system för infor-
mationsutbyte inom sjöfarten, bestående av ett centralsystem som administreras av kom-
missionen och av medlemsstaternas nationella system,

28) regelbunden trafik en rad överfarter mellan samma två eller flera hamnar, som an-
tingen följer en offentliggjord tidtabell eller som förekommer så regelbundet eller ofta att
de utgör en igenkännlig systematisk serie.
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3 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på fartygstrafikservicen på finskt vattenområde samt på den arren-
derade delen av Saima kanal och på tillfällig ledning av fartygstrafiken i specialsituatio-
ner.

Lagen tillämpas också på VTS-tjänsteleverantörens övervakning av att ruttsystem och
obligatoriska fartygsrapporteringssystem som etablerats utanför finskt vattenområde iakt-
tas.

Lagen tillämpas på den informationshantering och anmälningsskyldighet i fråga om
sjöfarten som gäller fartyg i sjötrafik som besöker finska hamnar.

Om inte något annat föreskrivs i denna lag eller i bestämmelser eller föreskrifter som
utfärdats med stöd av den eller i bestämmelser som avses i denna lag och gäller deltagande
i fartygstrafikservice eller anmälningsskyldighet, tillämpas lagen dock inte på

1) örlogsfartyg, försvarsmaktens fartyg, Gränsbevakningsväsendets fartyg och andra
myndigheters fartyg som inte används för kommersiella tjänster,

2) fiskefartyg och traditionsfartyg samt fritidsbåtar vars längd understiger 45 meter,
3) bogserbåtar när de utan last och utan något att bogsera förflyttar sig mellan två fin-

ska hamnar.
Trots vad som i denna lag föreskrivs om fartygstrafikservice får även hamninnehavarna

bedriva övervakning och ledning av fartygstrafiken på hamnområdet.
Särskilda bestämmelser gäller för anmälningar som hänför sig till sjöfartsskyddet, an-

mälningar om fartygsavfall samt anmälningar som gäller lotsning, förtullning och kodex-
en om Schengengränserna.

6 §

Navigationsassistans

Navigationsassistans ges ett identifierat fartyg på fartygets begäran eller om VTS-tjän-
steleverantören anser det vara nödvändigt i situationer som är svåra för sjöfarten eller vid
svåra väderleks- och isförhållanden. Navigationsassistansen är endast riktgivande och
normativ.

Av VTS-tjänsteleverantörens meddelande till fartyget ska framgå fartygets namn, tid-
punkten då navigationsassistansen börjar och slutar samt vilket observationsinstrument
navigationsassistansen grundar sig på. Dessutom ska VTS-operatören och fartygets befäl-
havare komma överens om på vilket sätt kommunikationen upprätthålls samt om VTS-
ruttplanen på VTS-området.

Navigationsassistans kan ges i form av
1) uppgifter om fartygets kurs och fart,
2) uppgifter om fartygets position i förhållande till girpunkten enligt farledslinjen eller

VTS-ruttplanen,
3) uppgifter om positionen för andra fartyg i fartygets närhet, om deras identifikations-

uppgifter och avsikter, samt
4) varningar till ett visst fartyg.

8 §

Beslut om inrättande

Den behöriga myndigheten inrättar fartygstrafikservicen på ett visst område. Innan far-
tygstrafikservicen inrättas ska den behöriga myndigheten utreda behovet av den. I detta
syfte ska följande utredas:
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1) sådana verkningar av fartygstrafikservicen som främjar fartygstrafikservicens sä-
kerhet och effektivitet samt samarbetet mellan myndigheter och VTS-tjänsteleverantören
och övriga tjänster i anslutning till fartygstrafiken inom området, samt

2) ruttsystem, fartbegränsningar och övriga faktorer som styr eller begränsar trafiken
på området.

I beslutet om inrättande ska följande fastställas:
1) den VTS-tjänsteleverantör som upprätthåller fartygstrafikservicen,
2) samarbetsavtalet, om fartygstrafikservicen upprätthålls i samarbete med andra myn-

digheter eller hamninnehavare, enligt vad som bestäms i 16 §,
3) den fartygstrafikservice som ska tillhandahållas och i vilken utsträckning den ska

tillhandahållas,
4) VTS-området samt obligatoriska fartygsrapporteringspunkter och rutter,
5) VTS-tjänsteleverantörens minimiantal anställda och personalens behörighet,
6) VTS-tjänsteleverantörens verksamhetsmetoder och verksamhetstider,
7) VTS-centralens läge samt VTS-centralens och VTS-områdets tekniska system,
8) vilka närmare bestämmelser om fartygsrapporteringen som fartygstrafikservicen

förutsätter och vilka radiokanaler som används, samt
9) permanenta trafikarrangemang enligt 7 §.
Den behöriga myndigheten kan fastställa olika fartygstrafiktjänster för sektorerna och

delområdena inom ett VTS-område.

9 §

Ändring eller återkallande av beslut om inrättande

Den behöriga myndigheten kan på framställning av VTS-tjänsteleverantören ändra ett
beslut om inrättande eller återkalla det.

Den behöriga myndigheten kan dessutom ändra beslutet om inrättande eller återkalla
det, om fartygstrafikservicen inte upprätthålls i enlighet med beslutet om inrättande.

10 §

Information om beslut om inrättande samt om ändring eller återkallande av beslut

Den behöriga myndigheten ska i nationella och internationella VTS-publikationer in-
formera om beslut om att inrätta fartygstrafikservice samt om ändring eller återkallande
av beslut.

Den behöriga myndigheten kan i det beslut om inrättande som avses i 8 § ålägga VTS-
tjänsteleverantören den informationsskyldighet som anges i 1 mom.

11 §

Behörighet för VTS-operatörer och arbetsplatsutbildning

VTS-operatörer ska ha sådan behörighet att de kan sköta fartygstrafikservicen på ett sä-
kert och effektivt sätt.

Den som har ett giltigt, av Trafiksäkerhetsverket beviljat behörighetsintyg för VTS-
operatörer och som har genomgått arbetsplatsutbildning för VTS-operatörer får vara VTS-
operatör. VTS-tjänsteleverantören gör i behörighetsintyget en anteckning om genomgång-
en arbetsplatsutbildning.

VTS-tjänsteleverantören ska ha ett kvalitetssystem för upprätthållande och utveckling
av arbetsplatsutbildningen. Kvalitetssystemet ska utvärderas av Trafiksäkerhetsverket
minst en gång vart femte år.

Bestämmelser om kvalitetssystemet för upprätthållande och utveckling av arbetsplats-
utbildningen för VTS-operatörer utfärdas genom förordning av statsrådet.
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14 §

Giltighet för och förnyande av behörighetsintyg för VTS-operatörer

Behörighetsintyg för VTS-operatörer beviljas för viss tid, högst fem år, och kan förnyas
på ansökan.

För att behörighetsintyg ska kunna förnyas förutsätts det att sökanden visar att han eller
hon har bibehållit sin yrkesskicklighet och genomgått kompletterande yrkesutbildning för
VTS-operatörer med godkänt resultat.

VTS-tjänsteleverantören ska varje år göra en utvärdering av behörigheten och kunnan-
det och anteckna detta i behörighetsintyget. Om en person oavbrutet är borta mer än tolv
månader från sitt arbete, för vilket han eller hon har erhållit en anteckning om godkännan-
de, ska personen i fråga innan han eller hon börjar arbeta på nytt genomgå en arbetsplats-
utbildningsperiod med godkänt resultat.

I fråga om utvärdering av behörigheten och kunnandet i anknytning till förnyandet av
behörighetsintyget, arbetsplatsutbildning och kompletterande yrkesutbildning föreskrivs
närmare genom förordning av statsrådet.

16 §

Upprätthållande av fartygstrafikservice

VTS-tjänsteleverantören ska upprätthålla fartygstrafikservicen inom sitt VTS-område i
enlighet med denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den samt i enlighet
med det beslut om inrättande som avses i 8 § och dessutom övervaka och leda fartygstra-
fiken utifrån den lägesbild som upprätthålls vid VTS-centralen. VTS-tjänsteleverantören
ska försäkra sig om att servicenivån på dess VTS-område är tillräcklig i förhållande till
trafiken.

VTS-tjänsteleverantören kan med stöd av ett samarbetsavtal upprätthålla fartygstrafik-
servicen i samarbete med andra myndigheter eller hamninnehavare. VTS-tjänsteleveran-
tören ansvarar även i detta fall för upprätthållandet av fartygstrafikservicen.

På VTS-operatörer tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de
sköter sina lagstadgade uppgifter.

VTS-tjänsteleverantören ska registrera lägesbilden av VTS-området och den därtill hö-
rande VHF-radiotrafiken. Dessa upptagningar ska förvaras i 30 dygn. I fråga om upptag-
ningarnas offentlighet gäller lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999).

VTS-tjänsteleverantören ska sörja för riskhanteringen i fråga om de kommunikations-
nät och informationssystem som denne använder.

Trafikverket svarar för ordnandet av sjötrafikledningen på de farleder som det förvaltar
med hänsyn tagen till den behöriga myndighetens beslut om inrättande enligt 8 §.

16 a §

Marin lägesbild

VTS-tjänsteleverantören ska producera en uppdaterad marin lägesbild på beställning av
Trafikverket. Försvars- och säkerhetsmyndigheterna får lägesbilden till sitt förfogande
utan ersättning.
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17 §

Tillfällig ledning av fartygstrafiken i specialsituationer

Trafikverket kan vid behov till följd av avvikande väderleks- och isförhållanden eller
vattenstånd eller på grund av en specialtransport eller sjöräddningsaktion på VTS-området
eller någon annan omständighet som begränsar eller äventyrar trafiken beordra

1) att ett vattenområde, en farled eller en del av en farled ska stängas eller öppnas,
2) att fartyg ska dirigeras till en ankarplats eller återvända till kaj, samt
3) fartbegränsningar inom ett vattenområde eller en farled.
Trafikverket ska omedelbart underrätta VTS-tjänsteleverantören om sitt beslut så att

denne kan vidta behövliga åtgärder för att verkställa beslutet. VTS-tjänsteleverantören ska
omedelbart informera de fartyg som befinner sig inom VTS-området eller är på väg dit
samt den berörda hamninnehavaren om åtgärderna.

VTS-tjänsteleverantören får till följd av avvikande väderleks- och isförhållanden eller
vattenstånd eller på grund av en specialtransport eller sjöräddningsaktion på VTS-området
eller någon annan omständighet som begränsar eller äventyrar trafiken, på eget initiativ
fatta ett beslut enligt 1 mom. för högst ett dygn utifrån de anvisningar i drifthandboken
som Trafikverket har godkänt på förhand. VTS-tjänsteleverantören ska omedelbart under-
rätta Trafikverket och Gränsbevakningsväsendet om sitt beslut. Trafikverket ska utan obe-
fogat dröjsmål fatta beslut om att åtgärden ska avbrytas eller fortgå.

17 a §

Förbudsrätt

Trafikverket har för verkställande av internationella förpliktelser som är bindande för
Finland, av beslut som antagits med stöd av artikel 29 i fördraget om Europeiska unionen,
av förordningar som antagits med stöd av artikel 215 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt, av förordningar som utfärdats med stöd av lagen om uppfyllande av vissa
förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och Europe-
iska unionen (659/1967) eller av frysningsbeslut som meddelats med stöd av lagen om
frysning av tillgångar i syfte att bekämpa terrorism (325/2013) eller för verkställande av
restriktioner som en myndighet meddelat i fråga om ett fartygs passage rätt att förbjuda ett
fartyg

1) att anlöpa eller lämna VTS-området,
2) att anlöpa hamn eller kasta ankar,
3) att avgå från hamn eller ankarplats,
4) att stanna inom VTS-området, i hamn eller på ankarplats.
Trafikverket ska omedelbart underrätta VTS-tjänsteleverantören om förbud eller res-

triktioner enligt 1 mom. VTS-tjänsteleverantören ska delge fartyget Trafikverkets beslut.
VTS-tjänsteleverantören ska så fort som möjligt efter att ha fått Trafikverkets underrättel-
se, dock senast då fartyget meddelar sin avsikt att anlöpa eller lämna VTS-området, att an-
löpa hamn eller kasta ankar eller att avgå från hamn eller ankarplats, underrätta fartyget
om de åtgärder som det är föremål för.

För att förstärka förbud enligt 1 mom. har Trafikverket rätt att meddela företag som pro-
ducerar lotsnings- eller isbrytartjänster förordnanden.

Trafikverket har rätt att bestämma att fartyget ska flyttas, om fartyget inte iakttar förbu-
det enligt 1 mom. 4 punkten eller om det finns någon annan orsak att flytta fartyget som
beror på fartyget och som utgör fara för sjötrafiken, miljön eller säkerheten eller på begä-
ran av en annan myndighet. Fartygets ägare eller redaren svarar för kostnaderna för flytt-
ningen.

De handräckningsmyndigheter som nämns i 24 § och utrikesministeriet ska vid behov
omedelbart underrättas om åtgärderna enligt 1 mom.
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18 §

VTS-tjänsteleverantörens anmälnings- och rapporteringsskyldigheter

VTS-tjänsteleverantören ska till vederbörande sjöfarts-, sjöräddnings-, miljö-, territori-
alövervaknings-, polis- eller tullmyndighet samt vederbörande hamninnehavare rapporte-
ra om alla sådana väsentliga omständigheter som har samband med ett visst fartygs eller
de på fartyget ombordvarandes säkerhet, sjöräddningen, miljöskyddet eller territorialöver-
vakningen eller tullkontrollen och som myndigheten har observerat eller som har anmälts
till myndigheten.

VTS-tjänsteleverantören ska tillställa de behöriga VTS-myndigheterna i de medlems-
stater i Europeiska unionen som ligger intill fartygets planerade rutt väsentliga uppgifter
om sådana fartyg som anses medföra fara för sjöfarten eller utgöra hot mot sjöfartens eller
människors säkerhet eller miljön.

Bestämmelser om VTS-tjänsteleverantörens skyldighet att ta emot meddelanden om
anlitande av lots ombord på fartygen och att meddela Trafiksäkerhetsverket sina iakttagel-
ser av hur lotsningslagen (940/2003) följs ingår i den lagen.

Närmare bestämmelser om VTS-tjänsteleverantörens anmälnings- och rapporterings-
skyldigheter utfärdas genom förordning av statsrådet.

18 a §

Anmälan om störningar i informationssäkerheten

VTS-tjänsteleverantören ska utan dröjsmål lämna Trafiksäkerhetsverket en anmälan
om betydande informationssäkerhetsrelaterade störningar som är riktade mot de kommu-
nikationsnät eller informationssystem som denne använder.

Om det ligger i allmänt intresse att en störning anmäls, kan Trafiksäkerhetsverket åläg-
ga den som tillhandahåller tjänsten att informera om saken eller, efter att ha hört den an-
mälningspliktiga, själv informera om saken.

Trafiksäkerhetsverket ska bedöma om en sådan störning som avses i 1 mom. berör öv-
riga medlemsstater i Europeiska unionen och vid behov underrätta de berörda medlems-
staterna.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om när en sådan störning som
avses i 1 mom. är betydande samt om innehållet i och utformningen av anmälan och hur
den ska lämnas in.

Trafiksäkerhetsverket har, trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som
gäller utlämnande av information, rätt att lämna ut dokument som det fått eller upprättat i
samband med sina uppgifter enligt denna paragraf samt att röja sekretessbelagd informa-
tion för Kommunikationsverket, om det är nödvändigt för skötseln av informationssäker-
hetsrelaterade uppgifter.

19 §

VTS-tjänsteleverantörens drifthandbok

VTS-tjänsteleverantören ska föra en drifthandbok som anger de uppgifter och åtgärder
som anknyter till upprätthållandet av VTS-centralens verksamhet och tekniska system
samt beredskapen för upprätthållandet av fartygstrafikservicen även i undantagsförhållan-
den och vid störningar under normala förhållanden.

I drifthandboken ska det, i fråga om skyldigheterna enligt lotsningslagen, anges förfa-
ringssätt, meddelandepraxis och former för samarbetet med Trafiksäkerhetsverket och det
i lotsningslagen avsedda lotsningsbolaget. VTS-tjänsteleverantörens drifthandbok ska
vara godkänd av Trafikverket.
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19 a §

Förberedelse för undantagsförhållanden och störningar under normala förhållanden

En VTS-tjänsteleverantör som avses i 2 § i denna lag ska förbereda sig för undantags-
förhållanden som avses i beredskapslagen (1552/2011) genom att delta i beredskapspla-
nering och genom förberedelser för verksamhet som bedrivs under undantagsförhållanden
och vid störningar under normala förhållanden.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ska VTS-tjänsteleverantören förbereda sig på att
sörja för att verksamheten fortgår så störningsfritt som möjligt även under undantagsför-
hållanden och vid störningar under normala förhållanden.

Utöver vad som i beredskapslagen föreskrivs om statsrådets, kommunikationsministe-
riets och Trafiksäkerhetsverkets behörighet får närmare bestämmelser om ordnandet av
sådan beredskapsplanering som behövs för förberedelser för undantagsförhållanden och
störningar under normala förhållanden utfärdas genom förordning av statsrådet.

Trafiksäkerhetsverket ska övervaka att denna paragraf och de bestämmelser som utfär-
dats med stöd av den iakttas.

20 §

Övervakning på internationella havsområden

VTS-tjänsteleverantören ska övervaka att ruttsystemen och de obligatoriska fartygsrap-
porteringssystemen på internationella havsområden i anslutning till leverantörens VTS-
område iakttas. VTS-tjänsteleverantören ska vidta behövliga åtgärder för att säkerställa att
de fartyg som anlöper VTS-området iakttar de systemen.

VTS-tjänsteleverantören ska utan dröjsmål underrätta Trafikverket, som övervakar att
ruttsystemen och de obligatoriska fartygsrapporteringssystemen på internationella havs-
områden i anslutning till VTS-området iakttas, om upptäckta avvikelser från iakttagandet
av systemen.

20 a §

System för hantering av information inom sjöfarten

Trafikverket ska inrätta och upprätthålla ett nationellt system för hantering av informa-
tion inom sjöfarten för att samla in, behandla och registrera den information som avses i
direktivet om rapporteringsformaliteter och övervakningsdirektivet. När det gäller utveck-
ling, förvaltning, uppbyggnad, underhåll, åtkomsträttigheter, säkerhet och uppgiftsutbyte
i fråga om systemet för hantering av information inom sjöfarten ska Trafikverket iaktta be-
stämmelserna i övervakningsdirektivet och dess bilaga III.

Trafikverket kan ordna upprätthållandet, genomförandet och den operativa driften av
det nationella systemet för hantering av information inom sjöfarten själv eller upphandla
dessa hos en VTS-tjänsteleverantör. När det gäller utveckling, förvaltning, uppbyggnad,
underhåll, åtkomsträttigheter, säkerhet och uppgiftsutbyte i fråga om systemet ska även
VTS-tjänsteleverantören iaktta bestämmelserna i övervakningsdirektivet och dess bilaga
III.

Systemet för hantering av information ska vara sådant att det kan anslutas till Europe-
iska unionens system för hantering av information inom sjöfarten (centralsystemet Safe-
SeaNet). Informationen ska kunna sändas och tas emot elektroniskt.

Trafikverket ska med hjälp av systemet för hantering av information på begäran och
utan dröjsmål kunna lämna sådan information till den behöriga myndigheten i en annan
medlemsstat som gäller ett fartyg samt last och farligt eller förorenande gods som fartyget
transporterar.
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När det gäller systemet för hantering av information meddelar Trafikverket närmare fö-
reskrifter om anmälningsförfarande, struktur, datainnehåll och åtkomsträttigheter, om ut-
lämnande av uppgifter till myndigheter och om utbytet av information med andra med-
lemsstater och med centralsystemet SafeSeaNet.

20 b §

Plan för mottagande av fartyg i behov av assistans

Gränsbevakningsväsendet ska i samarbete med VTS-tjänsteleverantören, Trafikverket,
Finlands miljöcentral och de övriga myndigheter som avses i 4 § i sjöräddningslagen
(1145/2001) på basis av Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) resolutioner om an-
visningar om skyddade platser för fartyg i behov av assistans samt om assistansservice
inom sjöfarten utarbeta en plan för beredskap att ta emot och bistå fartyg i behov av assis-
tans samt hantera hot mot människoliv och säkerhet.

Närmare bestämmelser om den plan som avses i 1 mom. utfärdas genom förordning av
statsrådet.

20 c §

Mottagande av fartyg i behov av assistans

Gränsbevakningsväsendet beslutar om assistans av ett fartyg till en skyddad plats i sam-
arbete med de myndigheter som avses i 20 b § på basis av en situationsbedömning enligt
den plan som avses i den paragrafen. När Gränsbevakningsväsendet fattar beslut ska det
höra VTS-tjänsteleverantören.

Gränsbevakningsväsendet ska informera VTS-tjänsteleverantören om ett beslut som
det fattat enligt 1 mom.

Gränsbevakningsväsendet meddelar Finlands miljöcentral, Trafikverket och VTS-tjän-
steleverantören om vilka åtgärder enligt sjöräddningslagen och räddningslagen
(379/2011) som det har vidtagit för att bistå fartyg i behov av assistans och för att rädda
människoliv och bekämpa skador.

Närmare bestämmelser om mottagandet av fartyg i behov av assistans på skyddade plat-
ser och om samarbetet mellan myndigheter utfärdas genom förordning av statsrådet.

21 §

Deltagande i fartygstrafikservice

Fartyg vars största längd är minst 24 meter är skyldiga att delta i fartygstrafikservicen
genom att anmäla sig till VTS-tjänsteleverantören på det sätt som anges i det beslut om
inrättande som avses i 8 §, genom att lyssna på de VHF-radiokanaler som används inom
VTS-området samt genom att iaktta de bestämmelser som gäller trafiken på VTS-området
och de föreskrifter som fastställts i beslutet om inrättande.

Försvarsmaktens och Gränsbevakningsväsendets fartyg kan anmäla sig till VTS-tjäns-
televerantören på det sätt som särskilt överenskoms med denna.

VTS-tjänsteleverantören kan i enskilda fall till följd av väderleks- eller isförhållandena
eller av andra sjösäkerhetsskäl bestämma att även andra fartyg i högst ett dygn ska delta i
fartygstrafikservicen. VTS-tjänsteleverantören ska omedelbart underrätta Trafikverket
om ett beslut som den fattat. Trafikverket ska utan obefogat dröjsmål fatta beslut om att
åtgärden ska avbrytas eller fortgå.

Trafikverket kan i enskilda fall, om anmälan är uppenbart onödig eller oskäligt svår att
göra, befria ett fartyg från anmälningsskyldigheten förutsatt att fartygssäkerheten inte
äventyras och att fartyget använder ett fungerande automatiskt identifieringssystem för
fartyg (AIS).
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22 §

Fartygsbefälhavarens ansvar och anmälningsskyldighet

Befälhavaren ansvarar för manövreringen av fartyget då det deltar i fartygstrafikservi-
cen.

Kan befälhavaren av något tvingande skäl som anknyter till fartygets säkerhet inte delta
i fartygstrafikservicen på det sätt som anges i 21 § eller kan befälhavaren inte iaktta de för-
ordnanden som meddelats med stöd av 17 § i syfte att tillfälligt leda fartygstrafiken, ska
befälhavaren omedelbart underrätta VTS-tjänsteleverantören om detta samt lämna Tra-
fikverket en separat skriftlig utredning i ärendet.

Fartygets befälhavare ska underrätta redaren om alla sådana väsentliga åtgärder enligt
17 § som gäller fartyget.

VTS-tjänsteleverantören ska omedelbart underrätta Trafikverket om en anmälan enligt
2 mom. som den fått.

22 a §

Fartygens ankomstmeddelande

Fartygsoperatören, ombudet eller befälhavaren för ett fartyg i sjötrafik som anlöper en
finsk hamn eller ankarplats ska lämna ett elektroniskt ankomstmeddelande till tullmyndig-
heten med hjälp av det elektroniska system för hantering av information inom sjöfarten
som avses i 20 a §. Meddelandet ska lämnas minst 24 timmar före ankomsten eller senast
då fartyget avgår från en hamn med den finska hamnen som destination. Om destinationen
bestäms först under resans gång, ska meddelandet lämnas senast då destinationen har be-
stämts. Dessutom ska fartyget meddela den slutgiltiga ankomsttiden då det nått destinatio-
nen.

Ankomstmeddelandet ska innehålla de uppgifter som anges i punkt A i bilagan till di-
rektivet om rapporteringsformaliteter. Dessutom kan tullmyndigheten kräva att ankomst-
meddelandet innehåller de uppgifter i FAL-formulären som avses i punkterna 1–6 i punkt
B i bilagan till direktivet om rapporteringsformaliteter samt uppgifter i sjöfartshälsodekla-
rationen, om de behövs för att säkerställa nationell intern ordning och säkerhet eller för att
verkställa lagar på tull-, skatte-, invandrings-, miljö- eller folkhälsoområdet.

Tullmyndigheten ska kontrollera att uppgifterna om fartygets ankomst uppfyller gällan-
de krav.

22 d §

Lämnande av uppgifter för statistik

Trafikverket sammanställer statistik över fartygstrafiken i de finska hamnarna samt
över mängden passagerare och gods som fartygen transporterar.

Trafikverket ska för sina planerings- och tillsynsuppgifter samt för sammanställandet
av sjöfartsstatistik samla information om fartygstrafiken i de finska hamnarna och om
mängden passagerare och gods som fartygen transporterar. Trafikverket kan ge en VTS-
tjänsteleverantör i uppgift att samla in den informationen.

När informationen om sjötrafiken samlas in, statistiken sammanställs och resultaten av
informationsinsamlingen sänds ut ska statistikdirektivet om transporter till sjöss iakttas.
Trafikverket ska sända resultaten av informationsinsamlingen till Europeiska kommis-
sionen.

Fartygsägarna eller deras representanter och hamnarna ska lämna Trafikverket uppgif-
ter om mängden passagerare och gods för varje fartyg och enligt varugrupp samt om an-
talet tomma och fulla transportenheter.
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Ägarna till fartyg i sjötrafik eller deras representanter ska lämna uppgifterna till Tra-
fikverket eller VTS-tjänsteleverantören, om Trafikverket gett VTS-tjänsteleverantören i
uppdrag att samla in informationen, elektroniskt med hjälp av det elektroniska system som
avses i 20 a §.

22 f §

Befrielser

När det gäller resor på högst tolv timmar i regelbunden trafik mellan hamnar i Finland
eller mellan finska och utländska hamnar kan Trafikverket på ansökan befria fartygsope-
ratören, ombudet eller befälhavaren från skyldigheten enligt 22 a § 1 mom. att lämna ett
ankomstmeddelande, skyldigheten enligt 22 b § 1 mom. att lämna ett avgångsmeddelande
och anmälningsskyldigheterna enligt 22 c §. För att befrielse ska kunna beviljas krävs det
att befrielsen inte äventyrar sjösäkerheten, att befrielsen kan godtas av alla berörda kust-
stater och att de övriga villkor för befrielse som anges i övervakningsdirektivet uppfylls.

Trafikverket ska regelbundet kontrollera att villkoren för befrielse uppfylls och återkal-
la befrielsen, om den som har fått befrielse inte uppfyller villkoren.

Trafikverket ska föra en uppdaterad förteckning över de bolag och fartyg som har be-
viljats befrielse. Förteckningen och ändringar i den ska sändas till Europeiska kommis-
sionen.

23 §

Anmälan om kritiska lägen och olyckor till sjöss

Befälhavaren ska på finskt vattenområde underrätta VTS-tjänsteleverantören om
1) varje kritiskt läge eller olycka som påverkar fartygets säkerhet, såsom kollision,

grundstötning, skada, driftsstörning eller maskinfel, läckage eller förskjutning av lasten
samt alla typer av skrovskador eller svagheter i strukturen,

2) varje kritiskt läge eller olycka som äventyrar sjösäkerheten, såsom störningar som
kan påverka fartygets manöverförmåga eller sjövärdighet samt varje fel som påverkar
framdrivningsmaskinerier, styrinrättningen, generatorer eller navigations- eller kommuni-
kationsutrustning,

3) varje situation som kan leda till förorening av farvatten eller stränder, såsom utsläpp
eller risk för utsläpp av förorenande gods i vattnet, samt

4) alla till sjöss kringdrivande föroreningsbälten, containrar eller förpackningar.
Utanför finskt vattenområde ska befälhavaren på ett finskt fartyg lämna en anmälan en-

ligt 1 mom. till den behöriga myndigheten i den närmaste kuststaten.
VTS-tjänsteleverantören ska utan dröjsmål underrätta Trafikverket och Gränsbevak-

ningsväsendet om en anmälan enligt 1 mom. som den fått.
Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om innehållet i de anmälningar som

avses i 1 mom.

24 §

Skyldighet att bistå VTS-tjänsteleverantören

Försvarsmakten, Gränsbevakningsväsendet, miljö-, tull- och polismyndigheterna, rädd-
ningsväsendet samt befälhavarna på statliga fartyg ska utan vederlag bistå VTS-tjänste-
leverantören när den utför de uppgifter som den ålagts i denna lag genom att ge den sådan
information eller stöd av annat slag som den behöver, om det behövs med beaktande av
hur allvarlig situationen är och dess särskilda karaktär och det inte föreligger något hinder
för biståndet som har att göra med myndighetens uppgifter.
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25 §

Utbildningsprogram för uppgifter inom fartygstrafikservicen

VTS-tjänsteleverantören ska ha utbildningsprogram för de olika uppgifterna inom far-
tygstrafikservicen. Programmet för grundläggande utbildning i fartygstrafikservice ska
omfatta åtminstone fartygstrafikservicens grunder, kommunikation, de bestämmelser och
föreskrifter som ska tillämpas i uppgifterna samt hantering av undantagssituationer.

VTS-tjänsteleverantören ska ha ett kvalitetssystem för den utbildning som krävs för be-
hörighetsintyg för VTS-operatörer och VTS-chefer. Kvalitetssystemet ska utvärderas av
Trafiksäkerhetsverket minst en gång vart femte år.

26 §

VTS-behörighetsregister

Trafiksäkerhetsverket ska föra ett personregister (VTS-behörighetsregister) som utnytt-
jas i övervakningen av behörigheten hos VTS-operatörer och VTS-chefer och i den upp-
följning av serviceuppgifterna som hänför sig till övervakningen.

I VTS-behörighetsregistret får som basuppgifter införas följande uppgifter om inneha-
vare av behörighetsintyg för VTS-operatörer och VTS-chefer:

1) namn och födelsedatum, och
2) som övriga uppgifter adressuppgifter och andra kontaktuppgifter.
I VTS-behörighetsregistret får förutom basuppgifterna även införas för registrets an-

vändningsändamål nödvändiga uppgifter om
1) beviljade behörighetsintyg,
2) fartygstrafikservice som innehavaren av ett behörighetsintyg är berättigad att till-

handahålla,
3) genomgången arbetsplatsutbildning,
4) anteckningar om godkännande,
5) tjänstgöring vid VTS-centraler,
6) genomgången kompletterande yrkesutbildning för VTS-operatörer, samt
7) återkallande av behörighetsintyg.
Personuppgifterna avförs ur registret tio år efter utgången av det år då personens behö-

righetsintyg upphörde att gälla.
Personuppgifter får utlämnas endast till den behöriga myndigheten, VTS-tjänsteleve-

rantören och den som med stöd av ett samarbetsavtal som avses i 8 § 2 mom. 2 punkten
och 16 § 2 mom. upprätthåller fartygstrafikservice i samarbete med VTS-tjänsteleveran-
tören.

28 §

Tillsyn

Den högsta tillsynen över verkställigheten och efterlevnaden av denna lag hör till kom-
munikationsministeriet.

Trafiksäkerhetsverket övervakar iakttagandet av denna lag och de bestämmelser och fö-
reskrifter som utfärdats med stöd av den.

Iakttar inte ett fartyg denna lag eller de beslut och föreskrifter som meddelats med stöd
av lagen, bestämmelserna i internationella avtal eller beslut av Internationella sjöfartsor-
ganisationen (IMO), ska Trafiksäkerhetsverket anmäla detta till fartygets flaggstat, om
brottet mot bestämmelserna är klart och allvarligt.

Trafiksäkerhetsverket ska bedöma hur den riskhantering som avses i 16 § 5 mom. på-
verkar säkerheten inom sjöfarten. Det kan ålägga en aktör att vidta korrigerande åtgärder
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för att eliminera en betydande risk som inverkar på säkerheten inom sjöfarten. Åläggandet
kan förenas med vite. Bestämmelser om vite finns i viteslagen (1113/1990).

29 §

Straffbestämmelser

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot de föreskrifter som fastställts i det
beslut om inrättande som avses i 8 § eller mot en order som getts med stöd av 17 § 1 eller
3 mom. eller mot ett förbud som meddelats med stöd av 17 a § eller mot bestämmelserna
i 21 § 1 mom. eller försummar anmälningsskyldigheten enligt 22, 22 a–22 e eller 23 § ska,
om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för
fartygstrafikserviceförseelse dömas till böter.

29 a §

Felavgift

Om fartygsoperatören, ombudet eller befälhavaren för ett fartyg för sjötransport som
anlöper en finsk hamn eller ankarplats eller som avgår från en finsk hamn eller ankarplats
uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar anmälningsskyldigheten enligt 22 a eller
22 b § får Tullen påföra en felavgift på minst 50 och högst 3500 euro. När storleken på
felavgiften bestäms ska det beaktas hur klandervärt förfarandet varit och om det har upp-
repats.

Felavgift kan inte påföras den som är misstänkt för samma gärning i en förundersök-
ning, en åtalsprövning eller ett brottmål som behandlas vid en domstol eller den som åta-
lats för samma gärning och åtalet har avgjorts i domstol genom ett beslut som vunnit laga
kraft.

I de beslut om felavgift enligt 1 mom. som Tullen fattat får omprövning begäras på det
sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). I ett beslut som har fattats med anledning
av en begäran om omprövning får ändring sökas genom besvär hos Helsingfors förvalt-
ningsdomstol på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Förvaltnings-
domstolens beslut får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen
beviljar besvärstillstånd.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
De beslut om inrättande av fartygstrafikservice som kommunikationsministeriet fattat

med stöd av 8 § och som var i kraft vid ikraftträdandet av denna lag fortsätter att vara i
kraft.

Helsingfors den 13 juli 2018

Republikens President

 Sauli Niinistö

Kommunikationsminister Anne Berner
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