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986/2018

Lag
om ändring av lotsningslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lotsningslagen (940/2003) 2, 4 d, 5, 11 a–11 d, 12–14, 16, 18, 20 a och 21 §,
sådana de lyder, 2, 4 d och 18 § i lag 580/2018, 5, 11 a–11 d, 12, 14, 16, 18 och 21 § i

lag 1312/2016, 13 § delvis ändrad i lag 645/2010 samt 20 a § i lagarna 998/2015 och
1312/2016, som följer:

2 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) lotsning verksamhet i anslutning till manövrering av fartyg, varvid lotsen är befäl-

havarens rådgivare samt sakkunnig i fråga om vattenområden och sjöfart,
2) lots en person som Transport- och kommunikationsverket genom beviljande av styr-

sedel har godkänt för verksamhet som lots på finskt vattenområde samt på den i 21 punk-
ten avsedda arrenderade delen av Saima kanal,

3) lotsningsbolaget ett aktiebolag som bildats genom lagen om ombildning av Lotsver-
ket till aktiebolag (1008/2010),

4) lotsplats ett i sjökortet utprickat område i den del av en lotspliktig farled som myn-
nar i öppet hav eller på annat ställe i farleden där lotsen ska embarkera eller debarkera far-
tyget eller lotsbyte ska äga rum,

5) allmän farled en allmän farled enligt 1 kap. 3 § 1 mom. 13 punkten i vattenlagen
(587/2011),

6) leverantör av fartygstrafikservice den VTS-tjänsteleverantör som avses i 2 § 5 punk-
ten i lagen om fartygstrafikservice (623/2005),

7) isbrytare fartyg som används för isbrytarassistans enligt lagen om fartygs isklasser
och isbrytarassistans (1121/2005),

8) statsfartyg örlogs-, gränsbevaknings-, polis- och tullfartyg samt fartyg som i annan
än handelssjöfart huvudsakligen används för statliga ändamål,

9) SOLAS-konventionen 1974 års internationella konvention om säkerheten för männ-
iskoliv till sjöss (FördrS 11/1981) jämte ändringar,

10) automatiskt identifieringssystem (AIS) ett sådant automatiskt identifieringssystem
för fartyg som avses i bestämmelserna om navigationssäkerhet i kapitel V i SOLAS-kon-
ventionen,
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11) STCW-konventionen 1978 års konvention angående normer för sjöfolks utbildning,
certifiering och vakthållning (FördrS 22/1984) jämte ändringar,

12) fartygssimulator en fartygssimulator som en läroanstalt eller yrkeshögskola som
utvärderats i enlighet med STCW-konventionen använder inom utbildningen för sjöfolk,

13) MARPOL-konventionen protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konven-
tion till förhindrande av förorening från fartyg (FördrS 51/1983) jämte ändringar,

14) IGC-koden Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) kod för konstruktion och
utrustning av fartyg som transporterar kondenserade gaser i bulk,

15) IMDG-koden IMO:s kod för transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg,
16) olja mineralolja i alla dess former, inklusive råolja, brännolja, oljeslam, oljeavfall

och raffinerade produkter,
17) kondenserad gas ämnen som avses i 19 kap. i IGC-koden och därmed jämförbara

gaser som transporteras i kondenserad form,
18) skadliga flytande ämnen ämnen som enligt kemikalieförteckningen i MARPOL-

konventionen hör till klasserna X, Y eller Z,
19) farligt gods i fast form i bulk farligt gods i fast form i bulk sådant det definieras i

kapitel VII del A-1 regel 7 i bilagan till SOLAS-konventionen,
20) INF-gods gods som avses i kapitel VII del D i SOLAS-konventionen och som

innehåller bestrålat kärnbränsle, plutonium eller visst radioaktivt avfall och transporteras
i enlighet med IMDG-koden,

21) den arrenderade delen av Saima kanal det område som berörs av fördraget mellan
republiken Finland och Ryska federationen om utarrendering av den del av Saima kanal
som tillhör Ryssland och av det därtill hörande området till republiken Finland samt om
fartygstrafiken genom Saima kanal (FördrS 8/2012),

22) Saima kanal kanalområdet mellan Brusnitjnoje sluss nedre hamn i den arrenderade
delen av Saima kanal och Mälkiä sluss övre hamn på finskt territorium,

23) Saimens vattenområde det sjöområde bestående av flera sjöar vilket omfattar de
farleder i Saimen, med undantag av Saima kanal, där det råder skyldighet att anlita lots.

4 d §

Drifthandbok

Lotsningsbolaget ska utarbeta och föra en drifthandbok som beskriver
1) tillhandahållandet av lotsningstjänster,
2) de förfaranden som säkerställer iakttagandet av de rättigheter och skyldigheter som

i denna lag föreskrivs för lotsar,
3) utbytet av information och samarbetet med leverantören av fartygstrafikservice när

det gäller lotsning, och
4) åtgärder vid olyckor och i undantagsförhållanden.
Drifthandboken ska lämnas till Transport- och kommunikationsverket för kännedom

innan den tas i bruk och alltid när den har uppdaterats.

5 §

Skyldighet att anlita lots

I de lotspliktiga allmänna farlederna på finskt vattenområde och i den arrenderade delen
av Saima kanal är följande skyldiga att anlita lots:

1) fartyg, fartygskombinationer och bogserkombinationer som transporterar olja, kon-
denserad gas, skadliga flytande ämnen eller farligt gods i fast form i bulk eller som trans-
porterar INF-gods,
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2) fartyg och fartygskombinationer med en största längd av mer än 70 meter eller en
största bredd av mer än 14 meter, när fartyget eller fartygskombinationen trafikerar finskt
territorialvatten,

3) i fråga om trafik på Saima kanal eller Saimens vattenområde
a) fartyg och fartygskombinationer med en största längd av mer än 35 meter,
b) bogserkombinationer där det som bogseras har en längd av mer än 35 meter, om bog-

seringen hänför sig till annan verksamhet än virkesflottning,
4) utländska statsfartyg med en största längd av mer än 15 meter.
Skyldigheten att anlita lots gäller inte
1) finska statsfartyg,
2) isbrytare som i enlighet med ett avtal används för isbrytarassistans enligt lagen om

fartygs isklasser och isbrytarassistans,
3) färja som hör till allmän väg och fartyg som enbart går i sådan trafik som avses i 5 §

i lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981) eller motsvarande trafik inom
landskapet Åland,

4) ryskt fartyg då fartyget enbart trafikerar den arrenderade delen av Saima kanal,
5) bogserkombinationer, om de inte transporterar olja, kondenserad gas, skadliga fly-

tande ämnen eller farligt gods i fast form i bulk eller INF-gods och
a) bogserbåten och det som bogseras har en sammanlagd längd av högst 70 meter, eller
b) bogserbåten har en längd av högst 50 meter och det som bogseras en längd av högst

110 meter och bogserbåten är utrustad med ett automatiskt identifieringssystem (AIS) i
klass A avsett för professionellt bruk med vilket det går att visa att bogsering pågår.

Befrielse från skyldigheten att anlita lots gäller
1) fartyg som på grund av storleken omfattas av skyldigheten att anlita lots men vars

befälhavare Transport- och kommunikationsverket har beviljat
a) ett linjelotsbrev som avses i 14 § för fartyget och farleden i fråga, eller
b) dispens som avses i 16 § för fartyget och farleden eller vattenområdet i fråga,
2) tankfartyg med en största längd av högst 90 meter eller en största bredd av högst

14 meter vars befälhavare och styrman Transport- och kommunikationsverket har bevil-
jat linjelotsbrev för fartyget och farleden i fråga, om fartyget

a) transporterar kondenserad naturgas (LNG) i bulk, eller
b) har dubbla skrov och transporterar lätt brännolja eller brännolja med låg svavelhalt i

bulk,
3) fartyg, fartygskombinationer, bogserbåtar och bogserkombinationer som går i inri-

kestrafik på Saimens vattenområde och i den finska delen av Saima kanal, om de inte
transporterar last som avses i 1 mom. 1 punkten,

4) fartyg som Transport- och kommunikationsverket har beviljat ett undantag som av-
ses i 21 §.

Transport- och kommunikationsverket kan av motiverade säkerhets- eller miljövårds-
skäl besluta att en namngiven befälhavare eller ett visst fartyg ska anlita lots.

När ett fartyg anländer till ett VTS-område som avses i lagen om fartygstrafikservice
ska fartygets befälhavare meddela VTS-centralen om han eller hon utnyttjar dispens som
avses i 3 mom., och i så fall uppge dispensens nummer.

11 a §

Lotsexamina

En lotsexamen omfattar följande delområden:
1) ett täckritningsprov och utarbetande av ruttplan för att klarlägga sökandens känne-

dom om farleden,
2) ett skriftligt prov som omfattar frågor om den aktuella farledens eller de aktuella far-

ledernas förhållanden, trafik, fartygstrafikservice, isbrytning och hamnförhållanden samt
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om bestämmelserna i denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av denna lag
och om bestämmelserna i lagen om fartygstrafikservice,

3) ett prov i fartygssimulator för att klarlägga examinandens förmåga att i enlighet med
en ruttplan som han eller hon har utarbetat navigera fartyget visuellt och med hjälp av ra-
dar, förmåga att hantera och framföra fartyget i den eller de farleder och i den hamn som
examen gäller, förmåga att reagera på mötande och korsande trafik, förmåga att samverka
med fartygets bryggpersonal, övrig trafik och fartygstrafikservice samt förmåga att agera
i undantagssituationer,

4) ett skriftligt prov och ett prov i fartygssimulator för att klarlägga om examinanden
känner till styregenskaperna hos olika fartygstyper och funktionerna hos olika typer av
styranordningar och navigationsutrustning och kan samverka med bogserbåtar och ankra
fartyget.

De delområden av lotsexamen som krävs ska avläggas med godkänt resultat före den
provlotsning som avses i 11 b §.

Anordnaren av lotsexamen utfärdar ett intyg över prestationen eller meddelar ett beslut
om underkänd prestation.

Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter av teknisk natur
om innehållet i delområdena av den lotsexamen som avses i 1 mom., om detaljer som gäl-
ler godkännande och underkännande av prestationer samt om intyg över examen.

11 b §

Provlotsning

Den som ansöker om i 12 § avsedd styrsedel för lots eller i 14 § avsett linjelotsbrev ska
genom en provlotsning visa att han eller hon i praktiken tryggt kan lotsa, navigera och han-
tera fartyget i den farled som ansökan gäller och kan samverka med fartygets bryggperso-
nal, övrig trafik och fartygstrafikservice och har tillräcklig lokalkännedom.

För beviljande av styrsedel för lots eller linjelotsbrev ska sökanden utföra provlotsning
i farleden i den riktning som antecknas i styrsedeln eller linjelotsbrevet.

Provlotsningen görs för en tjänsteman vid Transport- och kommunikationsverket som
verket utser för uppgiften och som har sjökaptensbrev och är insatt i lotsning.

Vid provlotsningen ska fartygets befälhavare och, om befälhavaren inte har linjelot-
sbrev, även en erfaren lots som har styrsedel för den aktuella farleden vara närvarande. En
erfaren lots med styrsedel för den aktuella farleden ska alltid vara närvarande vid en prov-
lotsning för styrsedel för lots.

Den som provlotsningen görs för utfärdar ett intyg över provlotsningen eller meddelar
ett beslut om underkänd prestation. En underkänd provlotsning får utföras på nytt efter det
att sökanden har genomfört minst två övningsfärder i den farled som är föremål för prov-
lotsningen och i den eller de farledsriktningar som ansökan gäller.

Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om de förfaran-
den, arrangemang, förhållanden och handlingar som gäller provlotsning.

11 c §

Anordnande av lotsexamina

Lotsexamina får anordnas av läroanstalter och yrkeshögskolor vars kvalitetslednings-
system har utvärderats och godkänts i enlighet med STCW-konventionen.

Transport- och kommunikationsverket bedömer om läroanstalten eller yrkeshögskolan
uppfyller de allmänna kraven i 1 mom. och de särskilda krav som enligt 11 d § ställs på en
anordnare av lotsexamina. Utifrån bedömningen godkänner Transport- och kommunika-
tionsverket på ansökan en läroanstalt eller yrkeshögskola som uppfyller kraven som an-
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ordnare av lotsexamina i den omfattning som examensanordnaren uppfyller de särskilda
kraven enligt 11 d §.

Transport- och kommunikationsverket svarar för anordnandet av lotsexamensverksam-
heten, om ingen läroanstalt eller yrkeshögskola som uppfyller kraven anordnar lotsexami-
na.

11 d §

Särskilda krav som gäller anordnare av lotsexamina

En läroanstalt eller yrkeshögskola som avses i 11 c § ska
1) ha en namngiven ansvarig person för lotsexamina och undervisningspersonal som

är godkänd för utbildning av sjöfolk och som är förtrogen med lotsexamina,
2) ha ett detaljerat examensprogram som grundar sig på de examenskrav som anges i

denna lag och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den och som utgör en förutsätt-
ning för beviljande av styrsedel för lots, linjelotsbrev och dispens,

3) ha tillgång till en fartygssimulator med tillräckligt tekniskt avancerade program för
simulering av lotsning i de uppdaterade lotspliktiga farleder och med de fartygstyper som
de olika lotsexamina kräver,

4) ha de utrymmen och den utrustning som behövs för lotsexamina,
5) ha ett sådant kvalitetsledningssystem som avses i 11 c § 1 mom. och som uppfyller

kraven i 1–4 punkten, och
6) hålla information om grunderna för prissättningen av och priserna per enhet för var-

je examen, fastställda utifrån de genomsnittliga kostnader som föranleds av anordnandet
av examina, offentligt tillgänglig.

Transport- och kommunikationsverket har rätt att av den som anordnar examina få de
uppgifter om i 1 mom. avsedda omständigheter som behövs för övervakningen av verk-
samheten och att utföra inspektioner i examensanordnarens utbildningslokaler där exami-
na som avses i denna lag anordnas samt att närvara vid examenstillfällena. Vid inspektio-
nerna ska 39 § i förvaltningslagen (434/2003) iakttas. Transport- och kommunikationsver-
ket kan ge examensanordnaren en anmärkning eller en skriftlig varning, om anordnaren
inte längre uppfyller förutsättningarna för att anordna examina eller inte sköter anordnan-
det på behörigt sätt. Transport- och kommunikationsverket kan också återkalla ett godkän-
nande som avses i 11 c §, om de missförhållanden som anges i anmärkningen eller den
skriftliga varningen inte avhjälps inom skälig tid. Godkännandet av ett examensprogram
kan dock återkallas helt och hållet endast om missförhållandena är betydande.

När examensanordnare utför de uppgifter som avses i denna lag ska de iaktta bestäm-
melserna i förvaltningslagen, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet
(13/2003) och språklagen (423/2003). På den personal hos examensanordnaren som avses
i 1 mom. 1 punkten tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. Bestämmel-
ser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

Närmare bestämmelser om de särskilda krav som avses i 1 mom. 1–6 punkten får utfär-
das genom förordning av statsrådet. Transport- och kommunikationsverket får meddela
närmare föreskrifter av teknisk natur om innehållet i examensprogrammet och om exa-
mensförfarandena.

12 §

Styrsedel för lots

En lots har rätt att utföra lotsningar i de farleder för vilka lotsen har fått lotsningsrätt
med stöd av en styrsedel som utfärdats av Transport- och kommunikationsverket. För be-
viljande av styrsedel förutsätts att sökanden
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1) innehar sjökaptensbrev,
2) har sådan hälsa och kondition som krävs av den som är i däckstjänstgöring på ett

handelsfartyg,
3) har utfört övningsfärder i den farled som antecknas i styrsedeln eller i farleden och

fartygssimulator,
4) har ett intyg över
a) avläggandet av de delområden av lotsexamen som avses i 11 a § 1 mom., eller
b) avläggandet av de delområden av lotsexamen som avses i 11 a § 1 mom. 1 och 2

punkten, om sökanden under de senaste fem åren före ansökan har avlagt en examen som
gäller en annan farled och den examen har omfattat de delområden av examen som avses
i 11 a § 1 mom. 3 och 4 punkten eller om sökanden tidigare har utfört ett simulatorprov
som avses i de bestämmelser som utfärdats med stöd av den 21 § som gällde vid lagens
ikraftträdande,

5) har ett intyg över provlotsning i den farled som ansökan om styrsedel gäller,
6) i behövlig utsträckning behärskar finska och svenska.
Styrsedel för lots beviljas för högst fem år och kan förnyas på ansökan. För förnyande

av styrsedel för lots förutsätts att lotsen visar att han eller hon upprätthållit sin yrkeskun-
skap och bevarat sin farledskännedom och har sådan hälsa och kondition som krävs av den
som är i däckstjänstgöring på ett handelsfartyg.

Närmare bestämmelser om förutsättningarna för beviljande och förnyande av styrsedel
för lots och om de uppgifter som ska antecknas i den får utfärdas genom förordning av
statsrådet. Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om
förfarandena för ansökan om och förnyande av styrsedel för lots och fastställa ansöknings-
blanketterna eller deras elektroniska form.

13 §

Återkallande av styrsedel för lots

Transport- och kommunikationsverket ska återkalla en styrsedel för lots om
1) lotsen inte längre har sådan hälsa och kondition som krävs av den som är i däcks-

tjänstgöring på ett handelsfartyg, eller
2) lotsen inte längre i fråga om kunskaper och färdighet fyller de behörighetskrav som

är en förutsättning för erhållandet av styrsedel.
Transport- och kommunikationsverket kan återkalla en styrsedel om
1) lotsen upprepade gånger bryter mot denna lag eller mot bestämmelser eller före-

skrifter som utfärdats med stöd av den eller mot andra bestämmelser eller föreskrifter om
fartygstrafiken, eller

2) lotsen i övrigt genom sina handlingar äventyrar säkerheten i fartygstrafiken.
I de fall som avses i 1 och 2 mom. kan lotsen genast åläggas att tillställa Transport- och

kommunikationsverket sin styrsedel.
Om styrsedeln inte återkallas permanent skall i beslutet anges en viss tid, under vilken

styrsedeln inte återbördas. Tiden räknas från det att lotsen delgivits beslutet eller senast i
samband med att styrsedeln upphör att gälla.

14 §

Linjelotsbrev

Transport- och kommunikationsverket kan på ansökan bevilja ett fartygs befälhavare
eller styrman fartygsspecifikt linjelotsbrev för en viss farled, om befälhavaren eller styr-
mannen visar att han eller hon har kännedom om den farled fartyget använder, när

1) ett fartyg på grund av storleken omfattas av skyldigheten att anlita lots i enlighet
med 5 § 1 mom. 2 eller 3 punkten,
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2) ett tankfartyg med en största längd av högst 90 meter eller en största bredd av högst
14 meter transporterar kondenserad naturgas (LNG) i bulk, eller

3) ett tankfartyg med dubbla skrov och med en största längd av högst 90 meter eller en
största bredd av högst 14 meter transporterar lätt brännolja eller brännolja med låg svav-
elhalt i bulk.

Ett fartygsspecifikt linjelotsbrev som avses i 1 mom. kan på ansökan av ett fartygs be-
fälhavare eller styrman även beviljas att gälla ett annat fartyg som till storlek och tekniska
egenskaper i allt väsentligt motsvarar det fartyg som ansökan gäller.

För beviljande av linjelotsbrev förutsätts att sökanden
1) i den farled som antecknas i linjelotsbrevet eller i farleden och i fartygssimulator i

egenskap av befälhavare eller styrman har deltagit i navigeringen av det fartyg som ansö-
kan gäller eller av ett fartyg som avses i 2 mom.,

2) visar upp ett intyg över
a) avläggandet av de delområden av lotsexamen som avses i 11 a § 1 mom. 1–3 punk-

ten, eller
b) avläggandet av de delområden av lotsexamen som avses i 11 a § 1 mom. 1 och 2

punkten, om sökanden under de senaste fem åren före ansökan har avlagt en examen som
gäller en annan farled och den examen har omfattat det delområde som avses i 3 punkten
i det nämnda momentet eller om sökanden tidigare har utfört ett simulatorprov som avses
i de bestämmelser som utfärdats med stöd av den 21 § som gällde vid lagens ikraftträdan-
de,

3) visar upp ett intyg över en provlotsning i den farled för vilken linjelotsbrev söks,
4) i behövlig utsträckning behärskar finska eller svenska.
I de lotspliktiga farleder som befinner sig inom en sådan VTS-centrals område som till-

handahåller rapporter enligt 5 §, navigationsassistans enligt 6 § och fartygstrafikregle-
ringstjänster enligt 7 § i lagen om fartygstrafikservice kan linjelotsbrev fås också under
förutsättning att sökanden

1) uppfyller kravet enligt 3 mom. 1 punkten,
2) på engelska språket har avlagt den examen som avses i 3 mom. 2 punkten och utfört

den provlotsning som avses i 3 mom. 3 punkten,
3) i behövlig utsträckning behärskar engelska,
4) känner till de ortnamn på finska eller svenska som används vid navigering, fartyg-

strafikservice och isbrytningsservice på farledsområdet.
Linjelotsbrev beviljas för högst fem år och kan förnyas på ansökan. För förnyande av

linjelotsbrev förutsätts att innehavaren av brevet visar att han eller hon upprätthållit sin yr-
keskunskap och bevarat sin farledskännedom.

Närmare bestämmelser om förutsättningarna för beviljande och förnyande av linjelot-
sbrev och om de uppgifter som ska antecknas i det får utfärdas genom förordning av stats-
rådet. Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om förfa-
randena för ansökan om och förnyande av linjelotsbrev och fastställa ansökningsblanket-
terna eller deras elektroniska form.

16 §

Dispens

Transport- och kommunikationsverket kan på ansökan bevilja befälhavaren eller styr-
mannen på ett fartyg, en fartygskombination eller en bogserkombination som på grund av
storleken omfattas av skyldigheten att anlita lots fartygsspecifik dispens från skyldigheten
att anlita lots, om fartygets bruttodräktighet är mindre än 3700. Dispens kan beviljas för
antingen en enskild eller flera lotspliktiga farleder eller för alla farleder inom ett begränsat
vattenområde.
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En fartygsspecifik dispens som avses i 1 mom. kan på ansökan av ett fartygs befälha-
vare eller styrman även beviljas att gälla ett annat fartyg som till storlek och tekniska egen-
skaper i allt väsentligt motsvarar det fartyg som ansökan gäller.

För beviljande av dispens förutsätts att sökanden
1) har erfarenhet av att i egenskap av befälhavare eller styrman på den eller de farleder

ansökan gäller under de senaste fem åren ha navigerat fartyget
a) i minst 12 månader, varav minst 6 månader på det fartyg som ansökan gäller eller på

ett fartyg som avses i 2 mom., eller
b) i minst 8 månader på det fartyg som ansökan gäller eller på ett fartyg som avses i 2

mom. och har utfört minst en övningsfärd i fartygssimulator i vissa delar av de farleder
som ansökan gäller, och

c) på tio övningsfärder i kanalens bägge riktningar, om ansökan gäller Saima kanal,
2) har det behörighetsbrev för däcksbefäl som krävs för att arbeta som befälhavare eller

styrman,
3) har sådan hälsa och kondition som krävs av den som är i däckstjänstgöring på ett

handelsfartyg,
4) har ett intyg över avläggandet av de delområden av lotsexamen som avses i 11 a §

1 mom. 2 och 3 punkten eller av det delområde som avses i 2 punkten i det nämnda mo-
mentet, om sökanden under de senaste fem åren före ansökan har avlagt en examen som
gäller en annan farled och den examen har omfattat det delområde som avses i 3 punkten
i det nämnda momentet eller om sökanden tidigare har utfört ett simulatorprov som avses
i de bestämmelser som utfärdats med stöd av den 21 § som gällde vid lagens ikraftträdan-
de, och

5) i behövlig utsträckning behärskar finska eller svenska.
En förutsättning för beviljande av dispens är att varken fartygssäkerheten eller miljön

äventyras. Dispensen kan förenas med villkor som gäller vakttjänsten på fartyget eller be-
fälets erfarenhet av fartygsnavigering.

Dispens beviljas för högst fem år och kan förnyas på ansökan, om sökanden visar att
han eller hon upprätthållit sin yrkeskunskap och bevarat sin farledskännedom och att de
övriga förutsättningarna för beviljande av dispens fortfarande föreligger.

Transport- och kommunikationsverket kan återkalla dispensen om grunderna för bevil-
jandet upphör att gälla, om den som fått dispens upprepade gånger bryter mot denna lag
eller mot bestämmelser som utfärdats och föreskrifter som meddelats med stöd av den el-
ler mot andra bestämmelser och föreskrifter som gäller fartygstrafiken eller om han eller
hon i övrigt genom sina handlingar äventyrar säkerheten i fartygstrafiken.

Närmare bestämmelser om förutsättningarna för förnyande av dispens samt om de upp-
gifter som ska antecknas i den får utfärdas genom förordning av statsrådet. Transport- och
kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om förfarandena för ansökan om
och förnyande av dispens och fastställa ansökningsblanketterna eller deras elektroniska
form.

18 §

Tillsyn

Kommunikationsministeriet sörjer för den allmänna styrningen och utvecklingen av
lotsningsverksamheten.

Transport- och kommunikationsverket övervakar efterlevnaden av andra bestämmelser
i denna lag än 6 §.

Leverantören av fartygstrafikservice meddelar omedelbart Transport- och kommunika-
tionsverket de avvikelser som den lägger märke till i fråga om iakttagandet av skyldighet-
en att anlita lots och användningen av styrsedel för lots, linjelotsbrev och dispens samt till-
handahållandet av lotsningstjänster.
8
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Transport- och kommunikationsverket ska via ett gränssnitt eller annars i elektronisk
form lämna leverantören av fartygstrafikservice uppdaterade uppgifter om styrbrev för
lots, linjelotsbrev, dispens och undantag från skyldigheten att anlita lots. Transport- och
kommunikationsverket kan meddela leverantören av fartygstrafikservice undantag också
på annat sätt än via ett gränssnitt eller annars i elektronisk form.

Det bolag som tillhandahåller lotsningstjänster ska i elektronisk form lämna leverantö-
ren av fartygstrafikservice aktuella uppgifter om beställning av lots och pågående lots-
ningsuppdrag. Bolaget ska meddela leverantören av fartygstrafikservice avvikelser eller
störningar i lotsningsverksamheten.

20 a §

Ändringssökande

Beslut som gäller återkallande av styrsedel för lots, återkallande av linjelotsbrev och
återkallande av dispens från skyldigheten att anlita lots för fartyg får överklagas genom
besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen
(586/1996).

Omprövning av andra beslut av Transport- och kommunikationsverket samt av exa-
mensbeslut av anordnare av lotsexamina får begäras hos Transport- och kommunikations-
verket på det sätt som anges i förvaltningslagen. Ett beslut som har meddelats med anled-
ning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen
på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen.

Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som gäller återkallande av styrsedel för lots
får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över andra
beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomsto-
len beviljar besvärstillstånd.

21 §

Närmare föreskrifter, förteckningar och undantag

Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om de farleder
där lots ska anlitas och om lotsplatserna samt publicerar en förteckning över dessa.

Transport- och kommunikationsverket för förteckning över de styrsedlar för lotsar, lin-
jelotsbrev, dispenser och undantag från skyldigheten att anlita lots som verket beviljat.

Om fartygssäkerheten och miljön inte äventyras och det är uppenbart onödigt eller
oskäligt komplicerat att iaktta bestämmelserna om skyldigheten att anlita lots, kan Trans-
port- och kommunikationsverket på ansökan bevilja fartyg undantag från skyldigheten

1) på grund av särskilda väderleks- eller isförhållanden, på grund av åtgärder för be-
kämpning av olje- eller kemikalieolyckor och övning i sådan bekämpning, på grund av öv-
ningar som hänför sig till internationellt samarbete och som genomförs inom ett begränsat
område eller för genomförande av tävlingar, räddningsaktioner eller gränssäkerhetsupp-
drag, eller

2) för arbeten på en hydroteknisk byggplats, läggande av rör, kabel eller annat liknan-
de, underhållsarbeten i lotsningsfarleden, forskningsverksamhet på ett visst vattenområde,
specialtransport genom bogsering eller för trafik för tryggande av trafik- och transportser-
vice som avses i 5 § i lagen om främjande av skärgårdens utveckling.

Transport- och kommunikationsverket kan på de grunder som avses i 3 mom. även be-
vilja lotsningsbolaget undantag från skyldigheten att tillhandahålla lotsningstjänster.

————
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